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Nu är det nytt år med nya utmaningar för den 
svenska demoleringsindustrin. Vi pratar regel-
bundet med ganska många entreprenörer och 
leverantörer i demoleringsbranschen och de 
flesta säger att 2020 blev bättre än förväntat 
trots att utsikterna inte såg så bra ut under våren 
förra året. Men som man säger på engelska “Life 
Finds Its Way”. På något underligt sätt så anpas-
sade vi oss efter den första chocken och lärde oss 
att leva med de nya förutsättningar som gäller. 
Visst blev det en “dipp” 
förra våren som vände 
uppåt innan sommaren 
och sedan kanske dippade 
igen innan verksamheten 
drog igång. Totalt sett 
har jobben hållits igång 
ganska bra och nu börjar 
vi ses att projekt som 
lades på is förra året tas 
upp igen med förhopp-

ning om att vaccineringen ska slå igenom mera 
ordentligt i landet.

Det här året, 2021, har börjat bra även om det 
är lite ojämnt. Vissa beställare och leverantörer 
kanske tvekar i väntan på hur allt ska utveckla 
sig. Andra förstår betydelsen av att satsa för att 
vara redo när marknaden vänder uppåt igen på 
allvar, och det kommer den att göra. Min per-
sonliga åsikt är att jag tror att vi, efter pandemin 
släppt greppet, kommer att uppleva lite av en 

ketchupeffekt. Det kommer 
att bli känslan av att vi är 
på väg in i en högkonjunk-
tur när vi egentligen inte är 
det. I mitten och slutet av 
2019 såg vi kanske tydliga 
signaler för att vi var på 
väg in i en lågkonjunktur. 
Pandemin vände upp och 
ner på det och vi kom in i 
ett ekonomiskt läge som 

de flesta av oss inte upplevt förut där var och en 
av oss tvingades att skapa vår egen lösning för 
överlevnad och se till att hjulen fortsatte snurra. 
Inget av detta hade nationalekonomiska orsaker. 
När pandemin är över är vi då tillbaka i det läge 
marknaden var hösten 2019? Jag är nog inte rätt 
person att svara på det men om jag gissar så tror 
jag, som sagt, att vi initialt kommer att uppleva 
en positiv utveckling med nya projekt som startas 
och projekt som legat på is mer eller mindre 
kommer at dra igång igen. Det kommer att finnas 
ett uppdämt behov av nyinvesteringar i maskiner 
och utrustningar. Sedan om denna utveckling 
kommer att bromsas upp igen på grund av den 
allmänna ekonomiska utvecklingen globalt och 
de cykler vi ändå följer är osäkert. Eller så lyckas vi 
hoppa över den här lågkonjunkturen och hamnar 
i en trend på marknaden är på väg upp igen. 

Jan Hermansson, 
jan.hermansson@pdworld.com

Chefredaktör

“Life Finds Its Way”



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

Årets som gått har varit omtumlande. Vi har alla fått ändra på mycket av det varit vana vid. Men pandemin har 
även fått oss att tänka nytt och skapa nya rutiner. Inom BFB har vi under året tagit en hel del steg för att öka värdet 
av medlemskapet. Något av det som vi nu arbetar med och som kommer att ingå i medlemskapet framöver är 
bland annat det här:

• Kostnadsfri grundutbildning inom arbetsmiljö
Utbildningen är webbaserad och beräknas bli klar till sommaren. I utbildningen ingår grundläggande arbetsmiljö 
och säkerhet (RAM), kvartsdamm, vibration samt buller. Utbildningen ingår i medlemskapet. 

•• Bevakningstjänst för lagar och regler inom miljö och arbetsmiljö
Alla entreprenörsmedlemmar får genom medlemskapet i BFB tillgång till bevakningstjänsten som bland annat 
omfattar tillgång till arbetsmiljölagstiftningen samt sammanfattningar av lagkrav inkl uppdateringar som görs fem 
gånger per år.

• Nytt samarbetsavtal med Byggföretagen som innebär fördelar för företag som är medlemmar i 
    både Byggföretagen och BFB

• Möjlighet att till bra pris få tillgång till arbetsplats över dagen och mötesrum i centrala Stockholm 
       med full service via vårt kansli och Näringspunkten
Kansliet ligger fem minuters promenad från centralstationen. 

• Rabatter på hotellboende mm genom Näringspunktens ramavtal. Mer information om detta   
    kommer i separat medlemsutskick

Årsmöte
ÅrsmötetÅrsmötet hålls den 27 maj och genomförs via Microsoft Teams. Information med anmälan finns på vår hemsida: 
https://byggnadsberedning.se/arsmote-2021-tors-27-maj/. Vi beklagar att vi inte kan hålla årsmötet i fysisk form 
och träffas som vi brukar. Men pandemin och förseningarna i vaccinationsprogrammet gör att vi inte vill chansa med 
säkerhet och hälsa. Till hösten och vårt höstmöte håller vi tummarna för att vi ska kunna träffas igen som vanligt.

Webbutbildningen bygger vi i en egen webbutbildningsplattform som vi driver tillsammans med Ställningsentre-
prenörerna (STIB) samt Tak- och tätskiktsentreprenörerna (TiB).

Nu hoppas vi att ni får en fortsatt fin vår och bra verksamhet.

Med vänliga hälsningar

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

Ökade medlemsförmåner 
i BFB under 2021
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Entrack förvärvar Mivab

Sussie tar över 
Delvators mark-
nadsföring

Den 11 januari 2021 tillträdde 
Fredrik Hagwell tjänsten som 
vd för bolagen OP System Sve-
rige och OP System Danmark. 
Han går in i bolagen med en 
flerårig erfarenhet av att vara vd 
över landsgränsen.

Fredrik Hagwell kommer se-
nast från PEMA Truck- och trai-
leruthyrning AB (numera TIP 
Trailer Services), där han varit vd 
i det svenska bolaget sedan 2014 
och därtill det danska bolaget 
sedan 2018. “Det ska bli oerhört 
roligt och spännande att sätta 
sig in en bransch som har fram-
tiden för sig, och få möjligheten 
att tillsammans med medarbe-
tarna fortsätta utveckla ett bo-
lag med hög kompetens, starka 
varumärken och ett mycket gott 
rykte”, säger Fredrik Hagwell. 
“Jag ser framförallt fram emot 
att sätta mig in i företagets pro-
dukter och tjänster, samt vida-
reutveckla lösningar som skapar 
ytterligare värden för våra kun-
der.”

“Vi är mycket nöjda med 
rekryteringen av Fredrik Hag-
well”, säger Mats Olofsson, hu-
vudägare OP Gruppen.

OP System finns i Sverige, 
Danmark, Norge och Finland 
och levererar system av utrust-
ningar för modern material-
hantering, återvinnings- och av-
fallshantering, både mobilt och 
stationärt. OP Systems verk-
städer anpassar produkterna 
för nordiska marknaden, samt 
erbjuder service och reservdelar. 
I Norden har de totalt cirka 75 
anställda och omsätter över 340 
MSEK per år. OP System är en 
del av OP Gruppen som förut-
om segmentet återvinning/ma-
terialhantering är verksamma 
inom lantbruksmaskiner och 
lastbilspåbyggnationer.

Amanda Borneke har haft rollen 
som Kvalitets- och miljöledare 
vid Storskogen-bolaget CS Riv- & 
Håltagning AB i Göteborg. Nu 
lämnar hon det uppdraget för att 
bli nationell Hållbarhetskoordi-
natör för Swecos projektlednings-
verksamhet.

“Jag är verkligen glad över den 
här möjligheten. Nu blir mitt 
ärande uppdrag att hjälpa till att 
driva Swecos hela hållbarhetsaf-
fär och få bli konkret i    uppdrag, 
särskilt där cirkulära materialflö-
den kan bidra till en bättre värld. 
Jag ser otroligt mycket fram emot 
att få utvecklas inom allt jag brin-
ner för, och tillsammans med alla 
engagerade kollegor inom Swecos 
hållbarhetsnätverk”, säger Aman-
da.

Amanda förtydligar och säger 
att hon inte lämnar CS Riv & Hål-
tagning på grund av en konflikt 
eller något liknande. “Jag trivdes 
jättebra hos CS och den tiden var 
mycket lärorik för mig. Men jag 
känner att jag nu vill vidare i min 
strävan att utveckla det jag brin-
ner för vilket är hållbarhet, riv-
ning samt en cirkulär ekonomi. I 
min nya anställning så kommer 
jag få jobba med precis det”, säger 
Amanda.

Amanda fick den första kon-
takten med Sweco när hon före-
läste under Swecos hållbarhets-
vecka 2019.

“Jag ser med spänning fram 
emot att ta mig an detta uppdrag. 
Sweco har för mig en oerhört vik-
tig uppgift när det gäller att bidra 
till att utforma framtidens håll-
bara städer. Min ambition är att 
förvalta detta förtroende genom 
att bygga vidare på och utveckla 
de lösningar som finns idag för 
att möta framtida behov”, säger 
Amanda.

Den officiella titeln på tjänsten 
är Nationell hållbarhetskoordina-
tor och Specialist inom Cirkulär 
ekonomi. På Sweco kommer hon 
framförallt ha två specifika roller, 
men som agerar på olika nivåer 
inom Sweco. En  roll är mer stra-
tegiskt där hon  som Hållbarhets-
koordniator för projektlednings-
verksamheten kommer puffa hela 
Sweco framåt i sitt hållbarhets-
erbjudande. Den andra rollen är 
operativ och handlar om att assis-
tera direkt i projekt som Specialist 
inom cirkulära materialflöden.

Amanda tillträder tjänsten 1 
april och kommer att vara place-
rad i Göteborg men jobba över 
hela Sverige.

Amanda Borneke ny nationell 
Hållbarhetskoordinator för Sweco

Entrack förstärker i Västra Göta-
land och Hallandsregionen ge-
nom förvärv av Varbergsbaserade 
företaget Mivab med Jörgen Hå-
kansson i spetsen. Han har många 
års erfarenhet av slitdelar och till-
behör till entreprenadmaskiner, 
och kommer att vara stationerad 

på Entracks kontor i Göteborg. 
Entrack är en leverantör av slitde-
lar och redskap till entreprenad-
branschen, med egen utveckling 
av produkterna för att passa nord-
iska förhållanden. De är etable-
rade på sex platser i Sverige, samt 
i Finland, Polen och Italien.

Ny vd för OP System i 
Sverige och Danmark

Sussie Schwab har tillträtt tjäns-
ten som marknadsansvarig för 
Delvator AB och Hitachis entre-
prenadmaskiner i Sverige i januari 
2021.

Sussie Schwab är 50 år och har 
stor erfarenhet och breda kun-
skaper inom marknadsföring och 
kommunikation. Senast kommer 
Sussie från en marknadstjänst hos 
Swedish Agro Machinery som säl-
jer lantbruksmaskiner där varu-
märket CLAAS ingår. Innan dess 
var hon marknadskoordinator på 
Starka Betong. Hon har skaffat sig 
en gedigen erfarenhet från bygg, 
entreprenad- och maskinbran-
schen och har bra koll på vad kun-
derna efterfrågar.

“Jag ser med spänning fram 
emot att jobba med entrepre-
nadmaskiner från Hitachi och 
Delvator som företag. Det är ju 
en förmån att igen få arbeta med 
ett kvalitetsvarumärke. Företaget 
har ju utvecklats mycket, och med 
senaste expansionen i Stockholm 
blir det riktigt roligt att vara med 
på resan framåt. Att kunna inspi-
rera till ytterligare utveckling och 
få hjälpa till att stärka varumärket 
och företaget i Sverige ser jag som 
ett roligt åtagande”, säger Sussie.

Delvator AB är Hitachis gene-
ralagent på den svenska markna-
den och arbetar på flera fronter 
för att öka Hitachis marknadsan-
del i Sverige. Man marknadsför i 
huvudsak bandgrävare, hjulgräva-
re, hjullastare och minimaskiner. 
Delvator har funnits i 30 år med 
huvudkontor i Eslöv.
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Delvator 
expanderar 
i Stockholm

Ny utveck-
lingschef på 
Åkerströms

Pentruder - designed and manufactured by:  Pentruder - designed and manufactured by:  
Tractive AB Tractive AB II Gjutargatan 54  Gjutargatan 54 II 781 70 Borlänge  781 70 Borlänge II Sweden   Sweden  

www.pentruder.com www.pentruder.com II contact@pentruder.com contact@pentruder.com

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 armrotation Två integrerade borstlösa matningsmotorer; en för armrotation 
och en för längsgående matningoch 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 motsols Klingrotation både med- och motsols 
  
Snabbare riggningSnabbare riggning
Snabbkoppling för klingflänsen Snabbkoppling för klingflänsen 

Lätt att montera klingan på sågen Lätt 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 tidigare Samma avstånd mellan rälsfötter och sågsnitt som tidigare 
  
Lätta och robusta klingskyddLätta och robusta 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 Breaker Type B)Inbyggd jordfelsbrytare (RCCB - Residual Current Breaker Type B)

RS2RS2

Under hösten har OilQuick bytt 
logotyp och profil på den tyskta-
lande marknaden. Nu fortsätter 
förändringen på resterande mark-
nader. “Anledningen till detta test 
var att vi ville se hur marknaden 
reagerade, men som vi gissade så 
togs det emot mycket väl”, säger 
Johan Lindqvist, marknadschef 
OilQuick. “Den gamla logotypen 
har hängt med länge och vi kände 
att det var dags att förnya oss samt 
få ett gemensamt formspråk på 
alla våra marknader. Den nya pro-

filen ligger väl i tiden och logoty-
pens minimalistiska geometriska 
former representerar OilQuicks 
moderna, innovativa attityd på ett 
bra sätt. Den förmedlar också våra 
produkters stabila och högkvalita-
tiva position, utan alltför mycket 
krusiduller.” OilQuick arbetar 
även med en ny hemsida och att 
byta ut allt övrigt marknadsma-
terial, med mera. Loggan och den 
nya profilen kommer successivt 
att användas internationellt un-
der första kvartalet 2021.

OilQuick får ny logotyp 
och grafisk profil

Sedan slutet av 2018 har Göte-
borgs Hammarservice varit själv-
ständig distributör för Rammer 
i hela Sverige. Nu tar företaget 
ett nytt kliv genom att bli svensk 
generalagent för det finska varu-
märket.

Det var för 35 år sedan Meier 
Andersson började serva och 
reparera hydraulhammare från 
Rammer. När han startade Gö-
teborgs Hammarservice 2012 var 
det naturligt att tillsammans med 

sönerna Robin och Emil jobba vi-
dare med de finska produkterna 
som representant i södra och väs-
tra Sverige. I slutet av 2018 blev 
företaget självständig distributör 
i hela Sverige och kunde därmed 
klippa ett mellanled i kontakterna 
mellan tillverkare och slutkund 
oavsett om det gäller färdiga pro-
dukter eller reservdelar.

Nu tas ytterligare ett steg i och 
med uppdraget som generalagent 
på den svenska marknaden, vilket 

omfattar hela Rammers sortiment 
av hydraulhammare, rivningsut-
rustning och aggregat. “Det känns 
stort för oss som är ett litet före-
tag att få hela agenturen för ett 
världskänt varumärke som Ram-
mer”, säger Robin Andersson på 
Göteborgs Hammarservice. Sedan 
i höstas har Göteborgs Hammar-
service knutit till sig två service-
partners, Cema Maskin i Järfälla 
och Melanders Alltjänst i Luleå.

www.hammarservice.se

Göteborgs Hammarservice generalagent för Rammer

Delvator har förvärvat service-
partnern HVL Maskin. Genom att 
Delvator får sin egen organisation 
på plats kommer de närmare slut-
kunden och kundernas inflytande 
ökar. Även om det är samma per-
sonal kommer kunderna på sikt 
kunna dra nytta av att verksamhe-
ten utvecklas, enligt Delvator. En 
annan stor fördel är möjligheten 
att kundanpassa sålda maskiner 
i större utsträckning än tidigare, 
skriver Delvator i ett pressmed-
delande.

“Delvator är i ett expansivt ske-
de och anläggningen i Stockholm 
lägger ytterligare en pusselbit i vår 
expansion”, säger Jonas Coltén, 
vd Delvator. “Norra Stockholm är 
perfekt läge dels för regionen, dels 
för närheten till Arlanda flygplats. 
Planen att på sikt utöka med fler 
servicetekniker och ökad kapaci-
tet ligger i linje med den strategi 
vi har satt upp.”

Olov Larsson tillträder från 
1 februari rollen som ut-
vecklingschef på Åkerströms 
Björbo. Han kommer senast 
från rollen som verksamhets-
utvecklare på Mattsson Metal 
i Mora.

Olov Larsson har även ar-
betat som utvecklingschef 
åt både Morakniv och FM 
Mattsson, samt drivit ett eget 
tryckeri under cirka åtta år. 
“Jag ser fram emot att tillsam-
mans med detta kompetenta 
team få vara del av att utveck-
la och föra Åkerströms stolta 
produkthistoria vidare”, säger 
Olov Larsson. “Att driva en 
strategisk produktutveckling 
för att fortsatt ligga i framkant 
och erbjuda nya innovativa 
lösningar är en viktig nyckel 
för företagets och våra kun-
ders fortsatta framgång.”

“Vi är jätteglada att Olov 
blir en del av vårt team”, säger 
Anna Stiwne, vd Åkerströms. 
“Han har driv och passion för 
ny teknik och kommer in i en 
fas där vi i nära kontakt med 
våra kunder växer genom 
nya innovativa lösningar och 
vidareutveckling av befint-
lig bas. Olov kommer bli den 
perfekta teamleadern för att 
fortsätta driva denna påbör-
jade resa.”

Olov är 46 år, bor i Mora 
och ägnar stor del av sin fritid 
åt fotografering och utom-
husaktiviteter som skidor och 
skoter.



Pentruder - designed and manufactured by:  Pentruder - designed and manufactured by:  
Tractive AB Tractive AB II Gjutargatan 54  Gjutargatan 54 II 781 70 Borlänge  781 70 Borlänge II Sweden   Sweden  

www.pentruder.com www.pentruder.com II contact@pentruder.com contact@pentruder.com

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 armrotation Två integrerade borstlösa matningsmotorer; en för armrotation 
och en för längsgående matningoch 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 motsols Klingrotation både med- och motsols 
  
Snabbare riggningSnabbare riggning
Snabbkoppling för klingflänsen Snabbkoppling för klingflänsen 

Lätt att montera klingan på sågen Lätt 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 tidigare Samma avstånd mellan rälsfötter och sågsnitt som tidigare 
  
Lätta och robusta klingskyddLätta och robusta 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 Breaker Type B)Inbyggd jordfelsbrytare (RCCB - Residual Current Breaker Type B)

RS2RS2
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Hydroscand 
expanderar i Värmland

Vi lever i en global värld och i en 
ekonomi som strävar mot storska-
lighet och kostnadseffektivitet. De 
stora investeringarna i framtidens 
drivlinor och system för entrepre-
nadmaskiner gör nu att de båda 
Sydkoreanska maskintillverkarna, 
Hyundai och Doosan, får samma 
ägare. Den befintliga försäljning 
och eftermarknadsstrukturen i 
Europa för de både märkena be-
står oförändrad och påverkas inte.

Hyundai Heavy Industries 
Holding (HHIH) håller nu på med 
de sista delarna inför övertagan-
det av majoriteten av aktierna i 
Doosan Infracore.

De båda entreprenadmaskins-
tillverkarna kommer att fortsätta 
under sina respektive varumärken 

med upparbetade kanaler för för-
säljning och eftermarknad.

För att produktutveckling och 
framtagande av ny teknik ska löna 
sig, så måste tillverkarna försäkra 
sig om att kostnaderna kan för-
delas på så många enheter som 
möjligt. Därför jobbar man kon-
tinuerligt mot en storskalighet 
som ger möjlighet att samordna, 
effektivisera och fördela kostna-
der. Både Hyundai och Doosan är 
Sydkoreanska bolag med liknande 
produktportfölj och det faller sig 
naturligt att de båda tillverkarna 
nu förhandlar om ett samarbete. 
Man kan nu tillsammans t.ex. fo-
kusera på produktutveckling av 
gemensamma framtida miljövän-
liga motoralternativ.

Doosan och Hyundai Construction får samma ägare

Hydroscand har expansionspla-
ner under våren och kommer 
inom kort att öppna tre nya bu-
tiker i Sverige. Nu satsar Hydros-
cand på att öka tillgängligheten 
för kunderna i värmländska 
Säffle.

Tidigare har Hydroscand av-
slöjat sina expansionsplaner i 
Uddevalla och Kristinehamn. Nu 
satsar företaget ytterligare i regi-
on Värmland och etablerar en till 
butik, närmare bestämt på Norr-
landsvägen 22 i industriområdet 
Rolfserud i Säffle.

“Läget är fantastiskt, precis in-
till E45, där många av våra kunder 
naturligt passerar”, säger Tomas 
Zettergren, regionchef Värmland 
Hydroscand. “Etableringen känns 

som ett naturligt och viktigt steg 
för att komma närmare våra kun-
der i Säffle och Åmål.”

Butiken kommer att erbjuda 
ett brett och lokalt anpassat sor-
timent. Utanför Hydroscands bu-
tik finns det plats för att kunna ta 
emot kunder som färdas i större 
fordon.

“Hydroscand i Säffle kommer 
att drivas i nära samarbete med 
butiken och SlangExpress i Karl-
stad”, säger Tomas Zettergren. 
“Det kommer att resultera i en 
jämnare servicegrad i Värmlands-
regionen, där SlangExpress även 
kommer att kunna utföra arbeten 
i Säffle och Åmål.”

Hydroscands nya butik beräk-
nas öppna i slutet av mars.

Den globala barnrättsorganisa-
tionen Plan International Sverige 
kämpar för en rättvis värld med 
barns rättigheter och flickors lika 
villkor till utbildning som största 
fokus. Syftet med partnerskapet 
mellan Scanmaskin och Plan In-
ternational Sverige är att genom-
föra en insamling till förmån för 
Plan Internationals verksamhet 
under kampanjnamnet ”A great 
deal for you and a great deal for 
her”.

Samarbetet parterna emellan 
innebär bland annat att Scanma-
skin skänker 3000 kronor för varje 
såld slipmaskin från Worlds Series 
sortimentet.

Pengarna går oavkortat till Plan 
Internationals globala arbete att 
förbättra flickors möjligheter till 
utbildning. Insamlingen pågår 
från 1 mars till sista april.

“Detta har blivit ett fantas-
tiskt samarbete, där vi fått stort 
stöd från Plan International. Det 
blir en win win-situation för oss 
båda. Vi har det senaste året letat 
efter partners som jobbar med 
jämställdhets- och mångfaldsper-
spektiv och detta blev en perfekt 
kombination för oss. Tanken är 
att partnerskapet är början på 
ett långsiktigt samarbete”, säger 
Scanmaskins marknadschef An-
na-Lena Lööf.

3 000 kr innebär ett skolstipen-
dium för tre flickor så de kan gå i 
skolan under ett års tid. I många 
låg- och medelinkomstländer 
hindras flickor att gå i skolan på 

grund av fattigdom, barnäkten-
skap och tonårsgraviditeter.

Situationen har dessutom för-
värrats i spåren av pandemin, här 
hoppas Scanmaskin AB kunna 
göra skillnad.

“Vi är ett kommersiellt bolag, 
men vill samtidigt visa att vi prio-
riterar fler värden än enbart för-
säljning. Förhoppningsvis öppnar 
detta ögonen för andra bransch-
företag också, att alla kan göra nå-
got för att bidra. Vi kan ge flickor 
och kvinnor friheten att välja sin 
egen framtid”, säger Anna-Lena 
Lööf.

Sedan starten 1975 tillverkar 
Scanmaskin AB marknadsledande 
utrustning för alla typer av golv-
bearbetning, såsom golvslipar, 
fräsar och blästrar.

Verksamhetens hjärta finns i 
anläggningen i Lindome utan-
för Göteborg. De har den globala 
marknaden som arbetsplats, med 
återförsäljare över hela världen.

Plan International är en glo-
bal barnrättsorganisation som 
startades 1937 och har sedan 1997 
kontor i Sverige. De kämpar för en 
mer rättvis värld, där barns rät-
tigheter och flickors lika villkor är 
en självklarhet. Plan International 
har sin verksamhet i 73 länder och 
hela deras arbete utgår från FN:s 
Barnkonvention. Plan Interna-
tional Sverige har ett 90-konto 
och deras arbete kontrolleras av 
Svensk Insamlingskontroll.

www.scanmaskin.se
www.plansverige.org

Scanmaskin AB i partnerskap 
med Plan International Sverige

Anna-Lena Lööf.



 »

 »

www.oilquick.com Följ oss

Fördelar med OilQuick
• Blixtsnabba byten av hydrauliska, elektriska och 

mekaniska redskap direkt inifrån hytten.
• Ingen personal runt maskinen vid redskapsbyten.
• Reducerar antalet maskiner på arbetsplatsen.
• Skyddad slangdragning på maskin och redskap.
• Reducerar transportkostnader.
• Ökad produktivitet = Ökad lönsamhet.
• Minimerar oljespill.
• Ökad säkerhet.

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

processen via touchdisplayen. 
• Kontrollerar fästen både över och under en 

tiltrotator från en och samma display.
• Sensoravkänning av axlar och låskolv.
• Automatisk aktivering av maskinens hydraulik.
• Uppfyller alla säkerhetskrav.

Originalet med fler än 34 000 system sålda världen över!

OilQuick PD Mars-2021.indd   1OilQuick PD Mars-2021.indd   1 2021-02-19   15:562021-02-19   15:56
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RS2 och Pentpak 3 är här 
NYA HFI MED PENTRUDER 

Nu släpper Tractive sin nya Pentruder-generation som branschen gått och väntat på 
länge. I den här artikeln kan du läsa om alla fördelarna och organisationen bakom 
nya väggsågen Pentruder RS2 och kraftaggregatet Pentpak 3.

T
illverkaren Tractive med sitt varumär-
ke och säljbolag Pentruder genomgår 
ett stort generationsskifte. Ett gene-
rationsskifte som sattes i verket första 
mars i år.

PENTRUDERS OKONVENTIONELLA 
PRODUKTLÖSNINGAR
För de entreprenörer som känner och använ-
der Pentruders håltagningsutrustning så har 
det här generationsskiftet börjat ta form sedan 
Bauma 2019. Ja, faktiskt innan det.

“Det har tagit tid och vi har kanske stuckit 
ut hakan och dragit in den igen, lite fram och 
tillbaka. Men för oss är produktutveckling inte 
någon självuppfyllande profetia. Produktut-
veckling för oss är att skapa effektiva system för 
betonghåltagning helt och hållet för använda-
rens skull. Det ska vara maskiner som är enkla 
och logiska att arbeta med, de ska vara effektiva-
re och hålla länge. Om vi inte är helt nöjda har 
vi inga problem med att gå tillbaka till ritbordet. 
Våra kunder är värda det allra bästa”, berättar 
Marie Peil, marknadschef på Tractive AB.

Pentruders produkter har sedan starten skiljt 
sig från andra varumärken på marknaden. Man 
är okonventionella i sina lösningar och lyckas 
hålla avstånd från sina konkurrenter både i 
utförande och prestanda. Allt började med att 
grundaren till bolaget och konstruktören An-
ders Johnsen fick frågan av en rally-utövande 

betonghåltagare i Borlänge-trakten 1977 om 
han kunde konstruera en växellåda till ett borr-
system? Anders var redan då känd för att ut-
veckla växellådor för rallybilar. Det gick alldeles 
utmärkt och på den vägen har det fortsatt. Se-
dan början av 80-talet började Anders och hans 
fru Ingrid att utveckla och tillverka ett program 
av maskiner och utrustningar för betonghåltag-
ning som i början på 1990-talet förvärvades av 
en multinationell tillverkare. Tractive AB grun-
dades strax därefter men med fokus på växel-
lådor för rally och racing. Idéer på en ny vägg-
såg fanns dock och likaså en efterfrågan samt 
tillverkningskapacitet. Det ledde till att varu-
märket Pentruder uppstod 1997 när den första 
Pentruder-sågen kom ut på marknaden. Fort-
satt tillverkade man då växellådor för rallybilar 
men under årens lopp har utvecklingen och till-
verkningen av håltagningsutrustning tagit över 
alltmer inom Tractive AB. Länge har växellåds-
tillverkningen för rally- och racingbilar  stått för 
10 procent och resten är betonghåltagningsut-
rustning. “Växellådor för rallysporten går dock 
lite i vågor och kan mycket väl öka igen”, säger 
Maries tvillingsyster Jenny Muda, som är CFO 
på bolaget. 

SATSNING PÅ HF-TEKNIKEN
Under hela 1990-talet dominerade hydrauld-
riften i Pentruders utveckling i förening med 
företagets unika lösning med växellådstrans-

mission för att kunna få ut så mycket kraft 
som möjligt på spindeln. Men väl inne på 
2000-talet hände som vi alla vet en revolution 
när högfrekvensteknologin introducerades på 
maskiner inom betonghåltagningsindustrin. 

Tekniken var inte ny men tack vare elektro-
nikutvecklingen var det nu möjligt att utveckla 
mycket mer kompakta håltagningsmaskiner 
med hög prestanda och avsevärt högre verk-
ningsgrad än hydraulmaskiner. 

Tractive gav sig in i den här tekniken från 
2004 men behöll även sina hydrauldrivna ma-
skiner under ett antal år. När Tractive lanse-
rade sina högfrekvensdrivna maskiner kände 
dock Anders Johnsen en viss oro att de olika 
tekniska finesserna (features brukar vi skriva 
på engelska) på Pentruder väggsågarna skulle 
vara för känsliga för den tuffa uppgiften. Det  
visade sig dock snabbt att det inte fanns något 
som helst fog för den oron. Användarna, i syn-
nerhet i Europa, visade omedelbart ett stort 
intresse för de nya maskinerna och efterfrågan 
ökade kraftigt. Sedan skulle intresset bland 
användarna även sprida sig till marknader som 
USA, Japan, Australien med flera.

Under 2005 tog försäljningen av den andra 
generationen av den nya teknikplattformen för 
högfrekvensdrivna maskiner riktigt fart. I takt 
med den kraftigt ökade efterfrågan behövde 
man mer ändamålsenliga produktionslokaler 
och flyttade verksamheten från anläggningen i 

Nya RS2 och Pentpak 3 “in 
action”.
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Alderbäcken söder om Borlänge till nuvarande 
plats på Gjutargatan i Borlänge. Anläggning 
på 2,000 kvm som Tractive byggde i egen regi 
precis som de ville ha den stod färdig i rätt tid 
2005 och antalet anställda ökade till 16 perso-
ner. Under de följande åren kom det att hända 
mycket inom bolaget. Kraftfulla investeringar 
i en rad olika CNC-styrda fleroperationsma-
skiner gjordes och anläggningen byggdes på 
och ut ett flertal gånger till nuvarande 2,500 
kvm produktionsyta. I dagsläget finns ett stort 
behov av framförallt ytterligare lagerkapacitet 
samt produktionsytor och man har planer på 
en ytterligare utbyggnad med 2,500 kvm inom 
två år. Orderstocken har ökat kraftigt i takt 
med att man knutit allt fler återförsäljare till 
sin verksamhet och exportandelen ökar i Eu-
ropa, USA samt länder som Japan och Austra-
lien. Antalet anställda har gått från 25 personer 
2010 till dagens dryga 50 anställda.

Sedan 2014, när man knöt avtal med ame-
rikanska tillverkaren ICS Blount, har försälj-
ningen i Nordamerika ökat ordentligt. Det rå-
dande ryktet i Europa och Japan om att det är 
de verkliga finsmakarna eller nördarna bland 
betonghåltagarna som väljer Pentruder har nu 
även brett ut sig i Nordamerika och inneburit 
att allt fler amerikanska håltagare väljer Pen-
truder. “Även om våra produkter fått en High-
Tech-stämpel så är de inte svårare att jobba 
med. Med utvecklingen av våra nya RS2 har 
målet varit att göra det ännu enklare att jobba 
med sågen”, säger Marie. 

ICS i USA är också återförsäljare av Pentru-
der i Sydamerika. Pentruder har idag 36 återför-
säljare världen över inklusive det svenska dot-
terbolaget samt eget dotterbolag i Japan. I USA 
ligger Pentruders huvudhub fortsatt i Chandler, 
Arizona och Terry Martin som jobbat med Pen-

truder långt innan ICS tog över försäljning och 
service är fortfarande en nyckelperson.

NYA HFI MED 
VÄGGSÅGEN RS2 OCH PENPAK 3
Det som händer just nu är att Pentruder från 
första mars i år lanserat sin tredje generation 
av teknikplattform. Det har kanske tagit lite 
tid att landa men nu känns allt helt rätt. “Vi 
är ju tre syskon som ansvarar för den opera-
tiva dagliga driften av företaget tillsammans 
med våra föräldrar förstås. Jag ska inte säga att 
våra föräldrar tagit steget tillbaka när det gäller 
konstruktion och utveckling samt den övergri-

pande styrningen av bolaget men de 
är inte med i den dagliga driften 
på samma sätt som tidigare”, säger 
Marie.

“Även vad gäller driften av bola-
get så handlar det lite om ett gene-
rationsskifte i och med att vi sys-
kon, Marie, Kristoffer och jag, fullt 
ut arbetar i bolaget”, säger Jenny.

Ett bra exempel på att det som 
Tractive håller på med är mera av 
en konstform än ett affärsdrivande 
företag, som bara ser till intäkterna, 
är företagets envishet i att skapa bra 
produkter för användarna. Man vå-
gar också att vara lite motvalls. Det 
många tillverkare pratar om nu är 
att de så kallade serviceväggsågarna 
har integrerade kraftpaket, det vill 
säga ingen powerpack som står 
på golvet. På Bauma 2016 visade 
flera tillverkare sina nyheter med 
integrerade motorer, däribland 
Pentruder. Men efter en tid valde 
Pentruder att lägga ner det projek-
tet. Man klarade helt enkelt inte att 

nå upp till de viktkrav som man satt om man 
skulle kunna bygga in alla smarta egenskaper i 
sågen. Istället höll man fast vid sin Pentpak på 
golvet, utvecklade en ny typ av kommunikation 
mellan såg och Pentpak och kunde därmed öka 
prestanda och kraft och samtidigt nå sina hårt 
satta mål om att hålla ner vikten på såghuvu-
det. Resultatet blev nya RS2 HFi som är en unik 
högfrekvensstyrd väggsåg med en bredd i an-
vändandet som är svår att matcha. “RS2 skulle 
man kunna kalla för en liten-mellan-stor-såg då 
den är liten, lätt och kompakt men har en hög 
prestanda och kapacitet. Sågen klarar klingdia-
metrar på upp till 1600 mm. Mellan sågenheten 
och Pentpaken finns bara en kabel som går in 
i en nyutvecklad och unik kontakt som sitter 
på såghuvudet. Här samlas alla viktiga data och 
leds vidare för styrning av sågen. 

“RS2 skulle jag vilja säga är bättre än vad vi 
ens kunde ana. Den har allt. Inte kunde man för 
några år sen tänka sig att vi som är insnöade i 
mekanik och växellådor nu har landat i en pro-
dukt med mindre mekanik och kraftigt ökad 
elektronik. RS2 har exempelvis mycket färre 
kugghjul”, berättar Elin Skantz som är mark-
nadskommunikationsansvarig på Tractive.

Några av argumenten med nya Pentruder 
RS2 är de integrerade motorerna med slir-
kopplingar. En 18kW drivmotor är integrerad 
och likaså två borstfria matningsmotorer, en 
motor för sågarmsrotationen och en för sågens 
rörelse längs rälsen. Båda matningsmotorerna 
kan användas samtidigt. Sågen är vattentät 
och har klingrotation i båda riktningarna. Så-
gen har gjorts mycket enkel att etablera, dels 
genom att såghuvudet väger mindre än 25 kg, 
är försedd med smarta och enkla snabbkopp-
lingar för klingan både vad gäller att sätta den 
på plats och ta av. RS2 använder samma räls-
system som övriga Pentruder HF-sågar vilket 

Från vänster Marie Peil, marknadschef, Kristoffer Johnsen, 
produktionschef, Jenny Muda, CFO och Elin Skantz, PR- och 
kommunikationsansvarig.

Det börjar bli ganska trångt om utrymme i produktionshallen och de avancerade 
CNC-styrda fleroperationsmaskinerna står sida vid sida. Nyligen investerades i en 
ny helautomatiska fräsmaskin.

HFi med nya Pentruder RS2 och Pentpak 3.

Den unika kontakten 
där alla information 
mellan sågen RS2, Pen-
tpak 3 och fjärrkon-
trollen transporteras. 
Bara en kabel mellan 
kraftpaket och såg.
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    Kompakt och smidig!   

A KINSHOFER COMPANY

Välkommen till OPs värld! En värld av samlat kunnande inom modern återvinning,  
där vi tillsammans med Sennebogen, Demarec, Zemmler och Rubble Master  
erbjuder ett komplett sortiment som kan effektivisera rivnings- och demolerings- 
arbete för entreprenörer i Sverige. Kontakta oss gärna, så kan vi berätta mer!

Tel 010 –456 70 00   

www.opsystem.se   
Billeberga ı Malmköping

        
          

    Demolering – en viktig del av vår värld!   
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innebär maximal stabilitet och bästa möjliga 
hantering på arbetsplatsen. Enkel montering 
av sågen på rälsen med samma monterings-
avstånd för rälsfötterna som övriga HF-sågar. 
All service och underhåll av sågen kan göras 
med standardverktyg. Värt att nämna är också 
det nya lätta och stabila klingskyddet som är 
enkelt att lossa och sätta på plats och ger ett 
mycket gott skydd mot stänk från klingan.

Vad gäller nya Pentpak 3 så är den mycket 
stabilt byggd och har en inbyggd RCCB-bryta-
re, d v s en jordfelsbrytare typ B.

UTVECKLAD OCH TILLVERKAD INOM 
DE EGNA VÄGGARNA
“Hela den nya tredje teknikplattformen har 
utvecklats av oss själva. Till och med själva 
kontrollboxen till sågen. Jag skulle vilja säga 
att det är State-Of-The-Art-Pentruder. Rent 
generellt innehåller sågen mycket färre kompo-
nenter som kan gå sönder, än i tidigare sågar. 
Vi har inte använt oss av några som helst stan-
dardkomponenter utan allt är nyutvecklat och 
skräddarsytt. Det är skillnaden från generation 
2 då vi faktiskt använde oss av en del standard-
komponenter. Vi har lyckats att göra den tredje 
plattformen extremt tillförlitlig utan något som 
helst effektbortfall och har skapat en såg med en 
verkningsgrad på hela 93 procent. Det är väldigt 
bra. Andra argument är att sågen har ett högt 
vridmoment och stort varvtalsområde och Pen-
tpaken tål att bli riktigt varm”, säger Kristoffer 
Johnsen som är produktionschef på Tractive.  

“Jag vill poängtera att vi har kunnat testköra 
sågen en hel del i tuffa förhållanden och det 
har varit väldigt värdefullt under utveckling-
en”, inflikar Elin.

En viktig detalj i produktionen värd att lyfta 
fram är att Pentruder också gör all bearbet-

ning själva. Många andra tillverkare gjuter sina 
maskinchassin i aluminium externt. Men det 
gör inte Pentruder. Istället köper man in bästa 
möjliga aluminiumkvalitet och fräser ut varje 
komponent själva. Det är en av orsakerna till 
att det är så “knökat” med avancerade maski-
ner i produktionshallen i Borlänge.

“Att fräsa istället för att gjuta ger en betydligt 
högre hållbarhet i godset och våra maskiner blir 
mera slittåliga och håller längre”, säger Elin.

Kapacitetsmässigt finns fortsatt en hel del 
utrymme att öka produktionen men flask-
halsen är, som nämnt, själva utrymmet i ma-
skinhall och lager. De befintliga lokalerna i 
Borlänge har byggts ut i flera etapper med en-
tresolplan och liknande. Man har investerat i 
flera lagerautomater och höglager men man är 
fortsatt trångbodda. “Vi arbetar nu aktivt med 
att inom två år bygga ut anläggningen med 
cirka 2500 kvm. Marken har vi sedan tidigare. 
Det vi behöver främst är mera lagerutrymme 
och produktionsytor”, berättar Marie.

STARK, LOJAL OCH FLEXIBEL ORGAN-
ISATION SOM SIKTAR FRAMÅT
Tractive AB domineras av familjeägande där 
föräldrar och tre barn sitter i ledningen. Men 
faktum är att hela företaget är som en familj. 
Organisationen är extremt platt och besluts-
vägarna väldigt korta. Alla på företaget fullt ut 
delaktiga i vad som händer på företaget och 
kan påverka. I tider när världen brottas med 
en allvarlig pandemi är detta extremt viktigt 
för att snabbt kunna ställa om verksamheten, 
ändra rutiner och anpassa sig.

“Vi vill verkligen ge en eloge till vår personal som 
under alla år har varit och är extremt engagerade 
och tar stort ansvar. Det känns otroligt positivt med 
en sådan resurs i våra anställda”, säger Marie.

”Vi har inga ambitioner att jobba lean, vi kör 
vårat eget race utan “verktygslådor” och flos-
kler”, fortsätter Kristoffer.

Syskonen framhåller också sina återförsäl-
jare som en oerhört viktig länk i försäljnings- 
och servicearbetet. Företaget har en stark för-
säljningsorganisation i Sverige med dels det 
egna säljbolaget samt SDC i Nora och Stock-
holm som både säljer och servar samt har ett 
väl fungerande distributionsnät i hela Mellan-
sverige. “SDC har egna bilar som snabbt kan 
leverera nya produkter och hämta upp produk-
ter som ska servas”, säger Marie. Harry Eklund 
på Harry Eklund AB, som var med och satte 
Pentruder på kartan i Sverige, har numera tagit 
välförtjänt pension. Säljer och servar gör också 
Levanto AB i Göteborg. De har också försälj-
ning i norra Sverige. Ytterligare servicepartner 
är Borrmaskinservice i Sverige som håller till 
i Malmö.  

Den här flexibiliteten kommer kunderna 
till direkt nytta och det är det som är lite av 
tanken också. “Hög service- och försäljnings-
grad är oerhört viktigt och kunden ska lätt få 
tag i oss när den behöver hjälp. Vi har också 
gärna lite för mycket maskiner, komponenter 
och reservdelar på lagret bara så att vi är säkra 
på att vi kan levererar omedelbart när en kund 
har behov. Vi ser inte ett stort lager bara som 
en kostnad utan en viktig resurs och service-
åtgärd för kunden. Nöjda kunder kommer till-
baka och sprider goda rykten”, säger Elin.

Till sist, håll utkik efter Nya Pentruder RS2 
HFi och Pentpak 3 som lanserades den första 
mars i år. Utrustningen kommer att demo-visas 
under våren på olika ställen och så hoppas bran-
schen på att mässan DEMCON kan gå av sta-
peln i september i år där RS2 kommer att visas.

www.pentruder.com

Till skillnad för andra tillverkare som gjuter sina väggsågschassien har 
Pentruder valt att maskinfräsa fram sina chassien ur massiv högkvalitativ 
aluminuim. Detta för att uppnå högsta möjliga kvalitet och hållbarhet samt 
skapa en optimal viktfördelning.

Klingskydden till nya 
väggsågen RS2 är lätta 
i sin vikt och skyddar 
effektivt. Smidiga att ta 
av och på.

Allt har utvecklats inom väggarna på Tractive i 
Borlänge, till och med den nya fjärrkontrollen.
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U
nder de senaste åren har fokus på vat-
tenbilningstekniken ökat en hel del. Or-
sakerna är flera. Dels har metoden och 
tekniken ändrats en hel del och blivit 
mera tillgänglig för fler typer av entre-

prenörer och dels har en del förändringar skett 
inom ägandeskapet av världens två största till-
verkare av vattenbilningsutrustning, Aquajet 
Systems och Conjet, vilket ledd till en kraftful-
lare och tydligare exponering av tekniken och 
metoden. Först ut i temat är några presentatio-
ner av svenska vattenbilningsentreprenörer och 
hur det senaste året sett ut rent arbetsmässigt. 
I Sverige finns idag knappt en handfull grupp 
av vattenbilningsentreprenörer och här följer 
några rapporter från fyra av dem.

BEWES VATTENBILNING
Bewes Vattenbilning är som aktör ett helt ny-
bildat bolag och startade i april 2020 av Simon 
Bergwall. Simon har god erfarenhet från vat-

Så var det återigen dags att göra den årliga djupdykningen i 
den svenska vattenbilningsindustrin.

AVANCERAD
HÖGTRYCKSVATTENTEKNIK BETONG- 

 RENOVERING MED  

 VATTENBILNINGSSPECIAL 2021  

tenbilningsuppdrag då han under många år 
arbetat som inhyrd hos Waterjet Entreprenad 
AB numera Delete och Nordisk Vattenbilning. 
Det goda samarbetet fortsätter men nu genom 
det egna bolaget Bewes. Omsättningsmässigt 
tycker Simon att det ännu inte är så mycket att 
nämna då bolaget precis bildats. Simon har en 
anställd i bolaget förutom sig själv.

“Målet för oss är att arbeta rikstäckande och 
jag hoppas att komma bra in på den norska 
marknaden på sikt. Redan under 2020 jobbade 
vi en del i Norge och det ser ut som att 2021 
kommer att bli ett bra år med projekt i både 
Sverige och Norge”, berättar Simon.

Norge är dessutom inte så långt undan då 
bolagets säte ligger i värmländska Filipstad. 

På frågan om intressanta genomförda pro-
jekt framhåller Simon bland annat bilningen 
av en krönbalk i Göteborgs hamn tillsammans 
med Waterjet Entreprenad, numera Delete 
Vattenbilning.

“Här bilar vi med en dubbellans för bästa 
vidhäftning då kajen är ca 100 meter lång och 
ska bilas 1700mm utsida samt 2000mm un-
dersida och cirka 30mm djupt. Det har varit en 
tuff utmaning med väder och vind som största 
motgång. Islossningen ställer till det med stora 
isflak gärna vill lägga sig i vägen för åkvagnen 
då och då. Men jobbet har, med tanke på om-
ständigheterna, fungerat väldigt bra. Man får 
ha i åtanke att det är vinter så det är bara att 
svälja och jobba vidare”, säger Simon med ett 
leende på läpparna. 

På frågan om Corona-pandemin påverkat 
verksamheten så svarar Simon att det var den 
främsta anledningen at bolaget grundades 
i april förra året. “Jag jobbade i Norge för ett 
stort företag som heter BMO entreprenör där 
infrastrukturen varit väldigt dominerande. 
Vi bilade oerhört många fina kant balkar och 
fogar över fina fjordar och magiska platser i 
Norge. När pandemin tog fäste och jag förstod 
att det antagligen kommer att bli problem med 
gränserna mellan Norge och Sverige samtidigt 
som det i Sverige har varit en enorm vattenbil-
ningsbom under 2020 så bestämde jag mig för 
att starta eget och hyra ut mig i Sverige. Men 
det blev lite för mycket arbete för att kombi-
nera jobb i både Norge och Sverige så jag be-

Bewes Vattenbilning grundades i april förra året 
som ett resultat av Corona-pandemin av Simon 
Bergwall från Filipstad.
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stämde mig för satsa på Sverige och som en 
extra tillgång för dom redan stora etablerade 
företagen där mina gamla arbetsgivare Wa-
terjet Entreprenad och Nordisk Vattenbilning 
varit mina största samarbetspartner, och nu 
rullar det på”, berättar Simon.

Planerna för Simon är att jobba på för fullt 
och växa. Han hoppas nyanställa ytterligare 
under 2021 för at bli bredare. “Jag har ett jät-
tebra kontaktnät med många fina samarbets-
partners och vill därför växa, bredda mig och 
utöka bolagets kompetens för att på bästa sätt 
fortsätta kunna bistå mina viktiga samarbets-
partners”, säger Simon.

www.bewesvattenbilning.com

BVA GROUP AB
BVA Group bildades 2013 och har sitt säte i 
Bromma. Bolaget grundades av Tobias Thil, 
Andreas Nordström och bolaget E-Holding. 
Men ägarna och grundarna har betydligt läng-
re erfarenhet av vattenbilning än vad bolaget 
är gammalt och har arbetat med vattenbilning 
sedan 1990-talet.

Idag sysselsätter bolaget 25 anställda och 
omsättningen landade under 2020 på nära 
80MSEK. Förutom huvudkontoret och depån 
i Bromma har man dotterbolaget BVA Bygg- & 
Industriservice i Karlstad som också grunda-
des 2013.

Tuff vattenbilning med mycket is och snö.

De vattenbilningsuppdrag som dominerat 
för BVA under 2020 är bilningar av broar, ka-
jer, parkeringsgarage och värmeverk. Några 
exempel på genomförda projekt är bilning av 
hundratals meter av kantbalk och fogbyten 
på Essingeleden i Stockholm för Trafikverket. 
Man har bilat ytor på ett tiotal parkerings-
garage för olika fastighetsbolag i Sverige. Ett 
annat projekt innebar dygnet-runt-skift när 
man vattenbilade brobaneplattor på Älvs-
borgsbron i Göteborg. Ett annat exempel är 
bilning av hundratals meter kaj i Norvik, Ny-
näshamn.

Exempel på aktuella och framtida projekt 
är att man under maj kommer att starta upp 
flera parkeringsgaragejobb samt bila insida av 
klaffbro i Södertälje. Man kommer att fortsätta 
att bila brobaneplattor på Älvsborgsbron i Gö-
teborg som då blir etapp 5, även denna gång 
i dygnet-runt-skift. Man kommer at använda 
sju enheter på jobbet. Fogbytarna på Essinge-
leden kommer att fortsätta där man kommer 
att använda fyra vattenbilningsrobotar.

BVA håller en kontinuerlig och hög inves-
teringstakt i ny utrustning och under 2020 
har man investerat i handlansutrustning från 
Hammelmann, robotar från Conjet och Aqua-
jet och under första kvartalet 2021 kommer 
Aquajet Systems att leverera en ny robot samt 
en PP700 EcoSilence Powerpack.

Andreas Nordström berättar att utbrottet 
av Corona-pandemin har inte alls påverkat 
omfattningen av uppdrag utan verksamheten 
har löpt på oförändrat från tidigare år. Kanske 
att man medvetet försökt hålla distans men 
jobbmängden har inte minskat.

BVA utbildar löpande sin personal ifråga 
om vattenbilningsteknik och betongkunskap 
genom egna internutbildingar.

www.bvagroup.se

DELETE VATTENBILNING
Delete Service grundades i Finland 2010 och 
etablerade sig i Sverige 2012. I den här tidning-
en känner vi dem väl från rivningsbranschen. 
Delete har köpt upp en rad välkända bolag i 
branscen som Sanvac, Abrab, MMB, Mitab, 
Waterjet Entreprenad och W-Tech Entrepre-
nad AB. Delete ägs av Axcel och några nyck-
elpersoner. Aktuell omsättning för 2020 är 
inte tillgängligt ännu men under 2019 omsatte 
man nära 480MSEK. Dotterbolagen Waterjet 
Entreprenad med huvudkontor i Jordbro och i 
Karlstad omsatte sammantaget nära 60MSEK 
under 2019. Geografiskt arbetar man från 
Malmö i söder till Kalix i norr och finns på 13 
platser i landet.

Uppdragen vad gäller vattenbilningen åter-
finns främst inom infrastruktur, kajer, pirer, 
broar, parkeringshus, kraftverk med mera.

Renovering av brofog.

Renovering av kaj.

Andersen Contractor AB
Telefon: 0171-46 51 51 • sales@andersen-contractor.se 

www.andersen-contractor.se

10,000
Med över 10000 levererade 
pulveriserare, sedan slutet på 
1990-talet, har Trevi Benne 
upparbetat en expertis som, 
kombinerat med bästa möjliga 
materialval, modern design och 
den nyaste produktions- och 
hydraulikteknologin, ger Dig som 
användare säkerhet med stor 
produktionskapacitet och 
hållbarhet.
 
Trevi Bennes nya FR serie spän-
ner över 11 modeller från FR 10 
på 1035 kg till FR 250 som väger 
25000 kg. Med maximala 
krosskrafter från 180 ton till 
1090 ton.
 
Välj rätt verktyg, välj Trevi Benne.

Levererade betongpulveriserare från Trevi Benne.

Husk ring 
Andersen,
Hvergang!
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Aquajet Online är tillgängligt via en dator eller smart-
phone och ger ägare, operatörer och projektintressenter 
en digital verktygslåda utvecklad i syfte att maximera 
säkerhet, produktivitet och maskinanvändning. Robusta 
datainsamlings- och analysverktyg gör det möjligt för 
kunder att spåra utrustningens långsiktiga värde och 
dess inverkan på deras totala drift. “Aquajet Online är 
vårt svar på Industry 4.0”, säger Roger Simonsson, VD 
för Aquajet Systems. “Plats, effektivitet och automatiska 
funktioner för hela din flotta finns bara  en knapptryck-
ning bort. Systemet kontrollerar och övervakar nyckel-
funktioner via en användarvänlig digitalt gränssnitt 
och tillhandahåller användbara data, inte bara rådata, 
för att hjälpa kunderna att göra positiva och korrekta 
förändringar i arbetet”, säger Roger.

Aquajet Online spårar alla registrerade maskiner i 
en lista eller på en karta med GPS-position för plane-
ring och distribution. Gränssnittet rapporterar också 
serienummer, aktiva larm, automatisk status, körtid/
automatisk tid och bränslenivåer/temperaturer i realtid 
för varje maskin. Detta möjliggör insikt i maskinstatus 
och fjärrdiagnostik, om det behövs, för att undvika stil-
lestånd. Dessutom möjliggör systemet fjärrtillgångshan-
tering, från SW/FW-uppdateringar och parametrering 
till styrning av specifika maskinfunktioner.

Förutom information i realtid samlar och lagrar 
Aquajet Online data på varje inskriven maskin för att 
hjälpa ägare och projektintressenter att spåra utrust-
ningseffektiviteten och få nyckeltal för att utvärdera 
framgång och lönsamhet. Data lagras enligt flera ISO-
standarder i minst fem år och kan hämtas efter att 
maskinen har tagits ur drift. Historiska data kan också 
användas för att få ekonomisk insikt om maskinens 
totala värde för företaget samt för att identifiera orsa-
ken till underhållsproblem. Dataanalys är tillgänglig via 
systemet, vilket gör det lättare att hämta och utvärdera 
viktig information.

“I takt med att vår bransch fortsätter utvecklas 
och förändras måste entreprenörer och utrustningso-
peratörer kunna se bortom dagens arbetsplats”, säger 
Roger Simonsson. “Aquajet Online tillåter användarna 
att inte bara hålla reda på vad som händer just nu, på 
arbetsplatsen utan också utvärdera den totala inverkan 
som varje del av utrustningen har på den totala process 
i arbetet. Med den informationen kan de optimera sin 
verksamhet för långsiktig framgång”, avslutar Roger.

www.aquajet.se

Aquajet lanserar 
mjukvara Aquajet Online

Mängden nyligen genomförda projekt är 
omfattande och tre stora exempel är vatten-
bilningsuppdrag på Getingemidjan i centrala 
Stockholm för Implenia. Här har man vatten-
bilat tunneltak, tunnelväggar, kantbalkar och 
fogar. Et annat stort projekt genomfördes vid 
Vasakajen i Holmsund, Umeå. Här har man 
bilat utsida, undersida och insida kaj med dju-
pet 30 till 50 mm och totalt 300 meter i längd 
i två etapper. Kajen ska sedan gjutas på med 
70 till 100 mm ny betong och förses med nya 
pollar, nya fendrar och ny passagerarlandgång. 
Beställare är Bro & Tak i Umeå. Ett annat pro-
jekt är bilning av kaj och pir i Karlshamn för 
Karlshamns Hamn på uppdrag av PEAB. Några 
pågående och kommande projekt är renove-
ringen av Nordereälvbron för Implenia. Här 
genomför man etapp två och gjorde etapp ett 
under förra året. Uppdraget går ut på att vat-
tenbila fram skarvarmering i brobanan för en 
ny kantbalk som mäter 1000 mm i bredd och 
200 mm i djup. Man vattenbilar också fogar. 
Man kommer att vattenbila en bro i Oskar-
hamn åt NCC och i dagarna startar ett hand-
lansjobb upp i Stockholm, också för NCC. 

My Lind, som är marknadschef på Delete, 
berättar att pandemin har inte direkt påver-

kat arbetet nämnvärt. “Vi märkte kanske att 
det blev lite lugnare en period under förra året 
men nu rullar det på som vanligt igen”, säger 
My.

www.delete.se

SVB – SAND & VATTENBLÄST 
I TYRINGE AB
SVB grundades redan 1991 av Jörgen Persson 
i Tyringe i Skåne. Idag ägs och drivs företaget 
av Jörgen, Jonas Björk och Johannes Ström-
berg. Under 2020 sysselsatte man 45 anställda 
och omsatte 80MSEK. Tjänsterna består i va-
kuumsugning och blåsning, industri- och mil-
jösanering, blästring, rostskyddsmålning, be-
tongrenovering och högtryckstjänster såsom 
vattenbilning, vattenblästring och högtryckss-
polning. Förutom huvudkontoret i Tyringe 
har man även en filial i Karlshamn i Blekinge. 
Det geografiska arbetsområdet är i huvudsak i 
södra Sverige men det händer att man även ar-
betar längre norr ut i landet och i de nordiska 
grannländerna.

Vad gäller vattenbilningstjänsterna jobbar 
man med tillverknings- och processindustrin 
samt bygg- och anläggningsbranschen. Det 
har blivit många värmekraftverk, kemiska in-

En robot från Aquajet i aktion.



Låt roboten göra det tunga jobbet
Vårt uppdrag har alltid varit att utveckla och tillhandahålla en teknologi som, på ett 
säkert och hållbart sätt, avlägsnar skadad betong vid reparation av broar, tunnlar, par-
keringsgarage och andra känsliga byggnadsstrukturer samt lämnar en yta idealisk för 
pågjutning av ny betong. 

Teknologin vi använder är vattenbildning, och med hjälp av våra robotar skapar vi en 
automatiserad betongborttagningsprocess, där kan du fokusera på resultatet och en 
trygg arbetsmiljö för operatören i stället för att oroa dig över riskerna. 

Vi kallar det ACR ™ - Automated Concrete Removal.

www.conjet.com

ACR™ – AUTOMATED 
CONCRETE REMOVAL
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dustrier samt fastighetsbolag och infrastruktu-
ren. Rent konkret handlar det mycket om vat-
tenbilning av eldfast infodring i komplex miljö, 
vattenbilning av kantbalkar och överkonstruk-
tioner i infrastrukturbyggen. “Tack vare vårt 
goda kunnande och vår maskinpark har vi 
kunnat åta oss ett antal särskilt utmanande 
uppdrag där bland annat kraven på vattenre-
ningen varit avgörande. Detta har gett oss yt-
terligare drivkraft att fortsätta investera inom 
detta område”, säger företagets marknadschef 
Martin Bernebring.

Några exempel på genomförda uppdrag 
under 2020 är bilning av totalt 800m² eldfast 
infodring i förbränningspanna, vid infrastruk-
turprojektet Tynnered har man slutlevererat 
sista etappen med att vattenblästra undersida 
av bjälklag på 7000 meter samt vattenbilat be-
tongskador. Projektet har tagit tre år och be-
ställare är DAB Group. Vidare har man vatten-
bilat erosionskydd på nio meters djup i Ystad 
hamn. Uppdraget ställde höga krav på utrust-
ning och kompetens. SVB levererade hela lös-
ningen förutom dykarkompetensen. Uppdra-
get genomfördes med hjälp av Aquajets Ergo 
Spine-system.

Vidare exempel på jobb är vattenbilning 
av kantbalk på brobanor vid E4:an söder om 
Ljungby. Här använde man SVBs vattenre-
ningsteknik där spolvattnet återcirkulerads 
vilket minskade kravet på vattentillförsel till 
och från arbetsplatsen. Även här var beställa-
ren DAB Group. Till detta skall läggas bilning 
av ett stort antal parkeringsgarage.

Exempel på projekt man jobbar med just nu 
är vattenbilning av slitmurar på södra stam-
banan, där två spår skall bli fyra mellan Lund 
och Malmö. Uppdraget omfattar vattenbilning 
med handlans och kommer att pågå under 
kvartal ett och två 2021. Därutöver är plane-
ringen och förberedelserna inför säsongens 
vattenbilningsuppdrag till kraftindustrin i full 
gång, där många projekt ska levereras under 
loppet av några veckor.

Under året som gått har SVB gjort stora 
investeringar inom tjänsteområdena hög-
trycksteknik och vakuumteknik. Det handlar 
om högtrycksaggregat och vakuumsugbilar. 
Under 2021 kommer ytterligare investeringar 
att göras, bland annat är en order lagd hos 
Aquajet Systems gällande en högtrycksenhet 
vilken förväntas vara i drift under april månad. 
Därutöver pågår inköpsförhandlingar om yt-
terligare en vakuumsugbil. Senare i år planerar 
man bland annat för fortsatta investeringar i 
vattenreningsteknik.

SVB har delvis drabbats av Corona-pande-
min då några projekt lagts på is under 2020. 
Men på senare tid då marknaden anpassats sig 
efter pandemin upplever man snarare en stör-
re efterfrågan än normalt. Även om Corona-
pandemin har varit väldigt påtaglig så har det 
dagliga arbete inte påverkats i någon större ut-
sträckning. Med en relativt liten administrativ 
organisation har man med små medel kunnat 
vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder i form 
av distansering och hemarbete. Samtidigt har 
medarbetarna på fältet begränsat sina kontak-

ter i mindre kontinuerliga arbetslag. “Vi har 
även investerat i en arbetsbod vilken endast 
vår egen personal har tillgång till, i syfte att 
säkerställa distansering och minimera externa 
kontakter ute på fältet”, säger Martin.

Vad gäller förändringar av regelverket ifråga 
om vattenbilning upplever SVB att beställarna 
ökat sina krav runt hanteringen av spolvattnet. 
Även om SVB tycker att frågan tidigare varit 
aktuell så är det numera ofta en förutsättning 
för att vara en tänkbar leverantör för uppdra-
get. “Vi tycker att detta är ett positivt framsteg 
som driver teknikutvecklingen fortare framåt, 
det är bra för såväl kunden som vår miljö. SVB 
ligger långt framme när det kommer till vat-
tenreningsteknik och uppfyller idag alla gäl-
lande krav. Vi ser dock ännu fler möjligheter 
och arbetar nu bland annat med förbättring av 
de reningsmetoder som används”, säger Mar-
tin.

SVB är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 
och ISO 45001. Samtliga av bolagets medarbe-
tare har genomgått utbildning för att arbeta 
med höga tryck. Utbildningen omfattar såväl 
teoretisk som praktisk del, där operatören lär 
sig att arbeta säkert med höga tryck, hur man 
förebygger arbetsolyckor och förslitningsska-
dor samt hur man skapar en trivsam och sund 
kultur på arbetsplatsen. Man går igenom risker 
med jobbet, god ergonomi och vikten av rätt 
skyddsutrustning.

Vad gäller den rådande konkurrenssitua-
tionen så upplever man den som god och ser 
en fortsatt ökad efterfrågan på alla företagets 

SVBs egenutvecklade vattereningssystem.

Renat och klart. Klart som 
kristall till höger.
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Kajrenovering 
hos Preem i Lysekil

tjänster inom högtrycksteknik, särskilt vad 
gäller vattenreningstekniken vilken man be-
dömer vara i den absoluta framkanten när det 
gäller effektivitet och krav på vattenkvaliteten.

SVB planer inför framtiden innehåller en 
långsiktig plan om att fortsätta sin geografiska 
expansion i syfte att komma närmare nuva-
rande och potentiella kunder, framförallt på 
väst- och östkusten. Detta kommer också att 
innebära stora investeringar i personalresurser 
och en fortsatt offensiv expansion av företa-
gets maskinella utrustning, där man investerar 
i modern teknik. Ett exempel är återigen den 
mobila vattenreningstekniken där man nu tar 
nästa steg, med fokus på egen teknikutveck-
ling och förbättring av de reningsmetoder som 
används.

www.svb-tyringe.com

SVENSK VATTENBILNINGSTEKNIK
En av legendarerna inom svensk vattenbil-
ningsteknik är bolaget Svensk Vattenbilnings-
teknik AB som grundades redan 1986 och 
var med från den allra första början. Det var 
Carl Gustaf Andersson, Per Åke Andersson 
och Jan Ola Andersson som grundade bolaget 
och äger det fortsatt 35 år senare. Vi får passa 
på att gratulera till jubileumet 35 år. Företa-
gets huvudkontor ligger i Vetlanda men man 
har även kontor och depå i Göteborg. Under 
2020 sysselsatte man 11 anställda och omsatte 
cirka 18MSEK. Det geografiska arbetsområdet 
är hela landet men med tyngdpunkt på södra 
Sverige.

SVT har som bekant ett starkt fokus på be-
tongrenoveringsarbeten i hamnar och inom 
kärnkraftindustrin. Under 2020 har därför 
merparten av uppdragen utförts inom dessa 
kundsektorer. Exempel på genomförda upp-
drag är kajrenoveringsarbeten på Ringhals 
kärnkraftverk och Preemraff i Lysekil. Andra 
exempel är rivning av dykdalb i Göteborgs 
hamn, vattenbilning för katodiskt skydd OKG. 
Jobb som pågår och kommer att genomföras 
är betongrenovering vid hjälpsystembyggnad 
på Ringhals, friläggning av spännkablar i reak-
torinneslutning vid Barsebäcks kärnkraftverk. 
Under förra året investerade SVT i en ny Aqua-
jet Power Pack 500. 

Konjunkturen har sett bra ut under 2020. 
“För oss har det varit väldigt stabilt och vi har 
istället upplevt en viss ökning av de infrastruk-
turella uppdragen. Dock har vi påverkats lite 
av pandemin då vissa jobb inte kunnat genom-
föras på grund av risk för smittspridning”, sä-
ger Carl Gustav Andersson på SVT.

Konkurrensmässigt är man inte så påverka-
de. Huvuddelen av SVT kontrakt löper på flera 
år. Projekt utöver det konkurrerar man med de 
övriga vattenbilningsentreprenörerna. Vad gäl-
ler specialutbildningar för personalen lägger 
man ner en del tid på utbildningar runt säker-
heten vid arbete med högtrycksvatten. Svensk 
Vattenbilning har en ganska unik position vad 
det gäller uppdrag vid hamnanläggningar och 
på kärnkraftsverk och det finns inga planer på 
att förändra den inriktningen i framtiden.

www.svenskvattenbilningsteknik.se

SVT gör löpande mycket jobb vid Preems 
raffinaderi i Lysekil.

Sveriges största oljebolag, Preem, har kapacitet att 
raffinera 18 miljoner fat råolja varje år, motsvarande 
75 procent av Sveriges totala raffineringskapacitet. Vid 
Brofjordens hamn, Sveriges näst största, tar de i snitt 
emot fem fartyg per dygn, eller 1800 per år.

Eftersom oljan kommer och går sjövägen är det 
livsviktigt att kajerna håller. “Man tror lätt att betong är 
outslitligt, men när vi började inspektera insåg vi att det 
krävs stora reparationer. Nu har vi lagt en reparationsplan 
på 20 år”, berättar Tommy Karlsson, projektledare på 
Preemraff i Lysekil med ansvar för kajreparationerna.

Råoljekajen och produkthamnen är extra utsatta. 
Boven i dramat är saltet i havsvattenmiljö som i kombi-
nation med syret i luften orsakar s k kloridinträngningar, 
vilket får betongen att vittra och armeringen att komma 
i dagen. En balk på råoljekajen är ca 28 m lång och 3 m 
hög och väger bortemot 30 ton. Reparationsarbetena 
inleddes 2012 och har trappats upp efter hand.

Först inspekterar man och ser hur mycket som är 
skadat. Sedan börjar Svensk Vattenbilning med själva 
bilningen. Under processens gång kompletterar de med 
foton. Det är Preemraff som ansvarar för reparationen.

“Det handlar mycket om beräkningar och belast-
ningar. Från dess att vi drar igång tar det kanske en 
till två månader innan kajen är körbar igen. Samtidigt 
pågår den löpande verksamheten i hamnen i oförmin-
skad skala”, säger Tommy Karlsson.

“Vi är väldigt beroende av båttrafiken och kan 
inte stänga av kajerna när vi håller på att reparera, 
utan får pussla ihop det. Kommer det en båt gäller att 
vara flexibel. Därför har Svensk Vattenbilning robotar 
utplacerade på ett par till tre ställen så att vi snabbt 
kan flytta på oss”.

Kontakten med Svensk Vattenbilning håller Preems 
koordinator.

“Preem och Svensk Vattenbilning har ett gott 
samarbete och stort förtroende för varandra. Svensk 
Vattenbilning är lugna och sansade personer, vi vet 
att de kan sin sak. Det finns inga problem, finns bara 
lösningar för dem”, säger Tommy.

“All utrustning är tipptopp, från bilar till kompres-
sorer och slangar, och framför allt sköter de och servar 
utrustningen. Har de inte grejer som är anpassade till 
våra balkar så åker de hem och tillverkar. De går inte bet 
på något“, säger Tommy Karlsson och sammanfattar:

“Svensk Vattenbilningsteknik är ett företag man 
kan lita på. Det de säger, det står de för. Och så är 
det kvalitet på jobbet. Jag kan inte strö tillräckligt 
med rosor”.
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C
onjet kräver ingen närmare presenta-
tion för läsarna av den här tidningen. 
Men en viktig nyhet för bolaget är att 
man nyligen startat sitt första ame-
rikanska dotterbolag. Företaget har 

anställt Stephen Sistrunk som VD för det ny-
bildade amerikanska dotterbolaget och Rick 
Larsson som Key Account manager för den 
amerikanska marknaden.

Innan Stephen, den 1 janauri, 2021 anställdes 
i bolaget, tillbringade han de senaste fyra åren 
med investeringar i byggnadsrelaterade teknik-
företag. Han är en partner i Gulfstream Nordic 
Holdings, som investerade i Conjet redan i ok-
tober 2019. Sedan Conjet-investeringen har Ste-
phen varit mycket aktiv för att hjälpa företaget 
att förbättra sin närvaro och kunderbjudande 
i Nordamerika, liksom mer generellt skapa en 
marknad medvetenhet om fördelarna med vat-
tenbilning. Robert Kreicberg, Conjets globala 
VD, säger: ”Jag har arbetat nära Stephen sedan 
jag gick in i företaget i januari 2020. Han har 
gjort ett bra jobb med att hjälpa oss att formu-
lera och lansera företagets strategi för att växa 
på den nordamerikanska marknaden, och jag 
är mycket glad att få honom att gå med i 'Team 
Conjet' i en heltidsroll så att vi ytterligare kan 
stärka vårt företags närvaro i Nordamerika. ”

Conjet, Inc startades för att förbättra försälj-
ningen och kundsupporten för Conjets norda-
merikanska kunder. “Som första prioritet 2021 
bygger Conjet, Inc. ett lokalt reservdelslager som 
ger kunderna lättillgängliga reservdelar och för-
brukningsdelar till våra robotar och annan ut-
rustning. Vi är också i färd med att etablera ett 
fysiskt huvudkontor i USA med lager av nya ro-
botar. Kontoret kommer också att fungera som 
ett demonstrations- och utbildningscenter för 
att vidareutbilda våra kunder om användningen 
och kapaciteten hos vår utrustning”, berättar 
Stephen Sistrunk VD för Conjet, Inc.

Conjet har också anställt ytterligare resurser 
i Tim Best som företagets kundsupportchef för 
Nordamerika. Tim kommer att stärka försäljning 

och teknisk support till kunderna. Tim har över 
20 års erfarenhet av att sälja och ge kundstöd 
för utrustning för rivning och dessutom hantera 
komplexa projekt. “Tim har stor expertis för att 
stödja våra kunder med utrustning, service och 
projektteknik”, kommenterar Sistrunk.

Som nästa steg i Conjets plan för Nordamerika 
anställdes Rick Larsson den 4 januari 2021. Ricks 
befattning är Key Account på nationell nivå i USA.

Rick ger värdefull erfarenhet från flera rol-
ler som exportförsäljningschef och regional 
försäljningschef för HTC Sweden AB , HTC 
America och Husqvarna USA. Innan Rick kom 
till Conjet, startade och drev Rick framgångs-
rikt sitt eget företag som utförde slipning och 
polering av betong för kommersiella, hälso- 
och sjukvårdsanläggningar.

“Vi är glada att välkomna Rick i teamet. Rick 
kommer att spela en nyckelroll i vår ambition 
att arbeta närmare med och stödja våra nuva-
rande och framtida kunder i Nordamerika på 
bästa möjliga sätt. Tillsammans med etable-
ringen av Conjets nordamerikanska bolag och 
teamet vi bygger i USA och Kanada, ger Rick 
unik och värdefull erfarenhet med sin bakgrund 
inom både tillverkningstekniskt, försäljnings- 
och supportmässigt samt med perspektivet som 
en entreprenör som varje dag är ute på fältet, 
erbjuder, planerar och genomför projekt. Jag är 
glad att ha Rick ombord. Hans erfarenhet och 
expertis kommer att göra det möjligt för oss att 
bättre förstå och stödja våra amerikanska kun-
der, vilket är en grundläggande del av våra fram-
tida tillväxtambitioner”, säger Sistrunk.

KORTA FAKTA OM CONJET
Conjet som bolag grundades 1990 genom ett 
management buy-out från Lars-Göran Nils-
son, Kent Fahlström, Carl Strömdahl och 
Bengt Grinndal. Produkten Conjet utveckla-
des dock i början och mitten av 1980-talet på 
Atlas Copco av denna kvartett och fler ytter-
ligare anställda vid Atlas Copco och några av 
dessa följde med vid buy-outen.

Sedan 2019 har verksamheten tagits över 
av företaget Gulfstream Nordic Holding AB 
och global vd för verksamheten är idag Robert 
Kreicberg. Under 2020 omsatte Conjet 61MSEK 
och sysselsatte 24 personer. Företagets produk-
ter säljs över hela världen och en av flera särskilt 
viktiga marknader är den Nordamerikanska. 

Som många andra har även Conjet påverkas 
mer eller mindre utsträckning av covid-19 men 
man har inte märkt någon avmattning i antalet 
förfrågningar. “Vi har dock inte fysiskt kunnat 
träffa kunder i den utsträckning vi hade planerat 
men vi har istället använt digitala verktyg vilket 
inneburit att vi fortsatt hållit en tät dialog med 
befintliga kunder samt även lyckats attrahera nya 
kunder och skapa nya affärer under 2020”, säger 
Robert Kreicberg i en kommentar till tidningen .

På frågan om man märkt av några förändring-
ar i regelverket när det gäller vattenbilningsupp-
drag svar han att man inte gjort det. Men Robert 
tillägger att generellt ökar fokus på säkerhet och 
miljömedvetenhet. “Det har varit vårt fokus un-
der en längre tid i vårt arbete att stärka säkerhet 
och miljövetenhet”, säger Robert.

Robert berättar också att man tydligt ser att 
marknaden för vattenbilningsutrustning växer 
i paritet med efterfrågan på renovering av be-
tongkonstruktioner. Detta innebär att konkur-
rensen om projekten ökar och valet av metod 
blir en viktig parameter i valet av leverantör. 
“Conjets teknologi att avverka betong med hjälp 
av vattenbilning där roboten utför en automati-
serad process - ACR (Automated Concrete Re-
moval) som effektiviserar betongbilningen och 
bidrar till ökad säkerhet för operatören gör att 
vi står väl rustade att möta nuvarande och fram-
tida konkurrens”, säger Kreicberg.

För att möta den framtida tillväxten kom-
mer Conjet löpande att investera i såväl fysisk 
närvaro på prioriterade marknader som i kapa-
citet och teknologisk utveckling. Conjet är cer-
tifierade enligt ISO 9001:2015. Alla maskiner är 
CE-certifierade.

www.conjet.se

Conjet AB förstärker närvaron i Nordamerika

Robert Kreicberg. Rick Larsson.

Tim Best.Stephen Sistrunk.
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V
attenbilningsindustrin, det vill säga att 
man började använda högtrycksvatten 
för att bila bort skadad betong på olika 
typer av ytor för att sedan ersätta med 
ny betong, startade i början av 1980-ta-

let. Dessförinnan hade man avlägsnat skadad 
betong med exempelvis pneumatiska eller hy-
drauliska bilningshammare. Men det visade sig 
att de gjorde mer skada än nytta då de skapade 
mikrosprickor i betongen där nytt vatten en-
kelt kunde ta sig ner i den friska betongen och 
snabbt skada betongen igen. Vattenbilnings-
tekniken däremot, tar endast bort den skadade 
betongen och lämnar kvar frisk betong utan 
mikrosprickor med god vidhäftning för ny be-
tong. Vattenbilningstekniken uppfanns i Sve-
rige och de två första tillverkarna var svenska 
Conjet och Aquajet Systems. 

BÖRJADE MED VATTENBILNING 
I MITTEN AV 1980-TALET
De som var med på tiden då vattenbilningstek-
niken uppstod och fortfarande är aktiva är lätt-
räknade. Men det finns en handfull “Grand Old 
Men” av svenska vattenbilningsentreprenörer 
och Roland Hällgren från Skellefteå är en av dem.

Roland började sin karriär med att jobba 
som så kallad bergarbetare som montör och 
svetsare. I mitten av 1980-talet jobbade han 
med sanering vilket ledde honom vidare till 
det första vattenbilningsuppdraget 1986. Ro-
land jobbade en tid på anrika företaget Rivtek-

EN AV VATTENBILNINGSENTREPRENÖRERNAS  

“Grand Old Men”
ROLAND HÄLLGREN

Roland Hällgren har arbetat i princip uteslutande 
med vattenbilning sedan mitten av 1980-talet.

nik i Skellefteå som dessutom ursprungligen 
var ena halvan av vad som skulle leda till att 
rivningsroboten Brokk skapades. Efter Rivtek-
nik gick Roland vidare till Högtrycksvatten AB 
där han kom i kontakt med vattenbilningstek-
niken vilket ledde honom vidare till Water-
jet Nord AB som gjorde många uppdrag för 
NCC Waterjet. När NCC Waterjet fasades ut 
och verksamheten togs över av Waterjet En-
treprenad AB och dess ägare Thomas Åberg 
anställdes Roland i bolaget och ansvarade för 
företagets verksamhet i norra Sverige. Roland 
har också arbetat på bygg- och anläggningsfö-
retaget Berggren & Bergman AB under en mel-
lanperiod och kom sedan tillbaka till Waterjet 
Entreprenad AB. Bolaget såldes för några år se-

dan till Delete AB som är Rolands nuvarande 
arbetsgivare. Största delen av hans yrkesverk-
samma liv så här långt har det dock handlat 
om vattenbilning i alla dess former.

Men det har hänt en hel del med branschen 
sedan 1980-talet det kan Roland försäkra.

“Jag skulle vilja säga att branschen har för-
bättrats avsevärt under årens lopp. Det har 
hänt mycket på tekniksidan. Utrustningen har 
utvecklats genom att bli bättre och säkrare. 
Sedan har regelverket också ändrats vilket 
gjort jobbet behagligare och upphandlingen är 
mycket smidigare idag”, berättar Roland.

FÖRBÄTTRAD UTRUSTNING 
OCH ARBETSFÖRHÅLLANDE
En orsak till att arbetsförhållandena blivit 
bättre, enligt Roland, är att tillverkarna börjat 
lyssna på de som utförde arbetena och började 
bygga maskinerna efter jobbet de skulle göra 
och de som körde dem.

“Idag ställs också helt andra krav på vattenbil-
ningsutrustningen vad gäller säkerheten, krav på 
personalen och utbildning”, tillägger han.

Han berättar också att så som i många andra 
branscher har även miljölagstiftningen skärpts 
ordentligt avseende vattenbilning. “Hårdare 
miljökrav är bra i grunden men ibland kan 
lagstiftningen bli lite fyrkantig. Ett exempel är 
att när man bilar kantbalkar på broar får man 
inte spilla vatten eller massor från bilningen 
ner i vattendraget under bron. Det kan bli en 

Att jobba med vattenbilning nere i turbinrummen 
under et kraftverk kan vara ganska ogästvänliga 
miljöer.



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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näst intill omöjlig ekvation ibland och kräver 
avancerade uppsamlingsanordningar under 
kantbalken. Så jobbet är sällan enkelt”, säger 
Roland.

Den typ av vattenbilningsprojekt som Roland 
främst jobbat med är på vattenkraftverk. Det har 
handlat om att bila alla betongytor runt turbi-
nerna där vattnet forsar ner till turbinerna samt 
exempelvis branta skibord där vattnet leds ut ur 
kraftverket. I runda tal har han utfört vattenbil-
ningsuppdrag vid ett 50-tal kraftverk under åren 
i norra delen av Sverige där de flesta kraftverken 
återfinns men även i andra delar av landet. Han 
har också åkt på uppdrag i övriga delar av Nor-
den, Tyskland och Skottland. Fram till mitten av 
1990-talet var uppdragen mest i norra delen av 
landet men efter det över hela landet.

Några riktig svåra kraftverksuppdrag under 
tuffa förhållanden som Roland kommer ihåg 
var Akkats kraftverk 2002, Stenkullafors kraft-
verk 2005, Edensforsen kraftverk 2009 och 
Stensele kraftverk 2008. 

Som sagt tycker Roland att det hänt väldigt 
mycket under åren med utrustningen. Vatten-
bilningsrobotarna har blivit mycket flexiblare 
och pumparna idag är betydligt mera hållbara. 
“Jag kanske ska tillägga att för egen del tycker 
jag att detta med flexibilitet och vidareutveck-
ling av robotarna kanske är lite på gott och ont. 
Det är idag väldigt mycket datainställningar 
och mjukvara som talar om för operatören hur 
han ska vattenbila istället för att det är ope-
ratören som berättar för roboten hur det ska 
bilas så att man gör det med rätt känsla liksom. 
Förr var det mera hantverk och mycket mera 
känsla”, säger Roland.

Han tycker dock att med den nya tekniken 
kan betydligt mer avancerade operationer gö-
ras med bara roboten. Idag kan en robot bila 
ovansida och utsida kaj utan att man behöver 
bygga om roboten vilket man fick göra förr i 

Renovering av betongytor runt turbinen.

Här vill man inte stå när damm-
luckorna öppnas.

tiden. Att robotarna även finns som diesel-
version är ytterligare en stor fördel så att man 
slipper kabeln. “Jag kommer ihåg förr när det 
både var elkabel för drift av roboten och kabel 
till fjärrkontrollen. Väldigt mycket kablar att 
hålla reda på och inte bila sönder. Förr byggde 
vi dessutom om utrustningen mycket eller helt 
enkelt skräddarsydde vår egen utrustning. Det 
händer inte så ofta idag”, säger Roland.

ÖKAD RENODLING I BRANSCHEN
När Roland började arbeta i vattenbilningsbran-
schen på 1980-talet var de väldigt få företag som 
arbetade med tekniken. Antalet aktörer har inte 
ökat särskilt snabbt under åren då det krävs 
ganska mycket att bli en vattenbilningsentre-
prenör. Det är inte bara att kunna köra robotar-
na utan det ligger mycket kunskap bakom om 
exempelvis materialet, betongkonstruktioner, 

konstruktions- och applikationslösningar, kun-
skaper om robotarnas och pumparnas funktion 
och underhåll med mera. Enligt Roland, är den 
lilla grupp av vattenbilningsentreprenörer idag 
väldigt renodlade. De arbetar uteslutande med 
vattenbilning och det är också ett krav för att 
behålla kompetensen uppe. Annars åker man 
ganska snart ut, enligt Roland. Förr såg det lite 
annorlunda ut. Då kunde företagen som erbjöd 
dessa tjänster även jobba med andra saker som 
byggnadsarbete, smide, betong i allmänhet, ut-
hyrning med mera.  

Vad gäller tillgången på jobb och typ av 
uppdrag så ändrar det sig inte mycket inom 
vattenbilningssektorn utan varje år ser gan-
ska lika ut. Sedan kan vissa riktigt stora pro-
jekt, som kraftverk, som spänner under en 
längre tid göra att vissa år ser annorlunda ut. 
Just nu jobbar Delete mycket med bilning av 

Långt ner i kraftverkets turbinrum.

Bäst på vattenbilning Bäst på vattenbilning 
sedan 1980-sedan 1980-
talets börjantalets början

www.delete.se

•  Miljövänlig och effektiv renovering av betongytor
•  Bilning av alla typer av betongytor såsom broar, 
 parkeringshus, kajer, turbinrum, skibord, betong-
 fundament med mera
•  Unikt kunnande i planering, projektering och utförande
•  Sveriges bredaste maskinpark av robotar, ramar, 
	 geijdersystem,	pumpar	med	mera
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DU GLÖMMER VÄL INTE 
LUFTRENAREN?
Den kan rädda ditt liv och är lätt att hantera. 
Faither 2000 är lätt och kraftfull. 
Den passar både stora och små projekt.
Den är extremt flexibel, kan staplas när det behövs mer 
kapacitet (utan att ta mer golvyta). Den kan även 
kompletteras med flexslang, punktutsugningskit,  
ljuddämpare och andra typer av filter.
Kan även staplas liggande för enkel transport som 
tar lite plats.

Byggluftrenare | Faither 2000 | 2020m3/h* |  
21 kg | HEPA -filter med inbyggt kolfilter | G4 förfilter |
Steglös fläkt | Extra grenuttag | Stapelbar
* Vid öppet inlopp, varierar sedan beroende på filterval Generalagentur  

Branova Nordic AB
010 - 20 717 20 | Branova.se

vindkraftverksfundament, broar och kajer. Ef-
terfrågan är god, berättar Roland. “Det finns 
alltid ett behov av vattenbilning då betongytor 
slits kontinuerligt och måste underhållas. Man 
kan exempelvis inte byta ut en bro eller en kaj 
för att betongen börjar bli dålig utan den re-
noveras så långt det går. Sedan kommer man 
naturligtvis till en punkt då det inte går att re-
novera mer utan betongkonstruktionen måste 
ersättas. Då finns inget behov av vattenbilning. 
Just nu är vi inne i en period med lite mer ny-
byggnation upplever jag”, säger Roland.

Det var hösten 2018 som Delete förvärvade 
Waterjet Entreprenad AB och sedan dess har 

bolaget blivit en renodlad entreprenör inom 
industrisanering och betongreparationer för in-
dustri, bygg- och fastighetsbranschen. Man har 
lämnat sektorer som rivning, återvinning och be-
tonghåltagning. “Vattenbilningstekniken passar 
tjänstemässigt väldigt bra ihop med övriga tjäns-
ter inom bolaget”, säger Roland. Han berättar 
för övrigt att han trivs väldigt bra med att arbeta 
inom Delete som är en stark organisation med 
hög kompetens inom de områden man arbetar.

Roland är som sagt född och uppvuxen i 
Skellefteå och bor två mil norr om stan. Han 
har bott här hela sitt liv men varit mycket på 
resande fot under längre perioder. “När man 

ligger ute mycket på olika jobb som ibland tar 
månader är det väldigt skönt att komma hem 
till hemmets lugna vrå. Här har jag min fru och 
vår lilla hund. Vi har två barn, en dotter och son, 
som nu är utflugna ur hemmet. Min son har 
också arbetat med vattenbilning under en pe-
riod men har nu bytt inriktning”, säger Roland.

Även på fritiden håller sig Roland sysselsatt. 
Han har en del hobbies som att meka och åka 
skoter, svetsa, bygga möbler eller jobba i träd-
gården. Han och frugan gillar också att ta en 
sväng med husbilen några gånger om året och 
då kopplar han bort vattenbilningen helt och 
hållet. 

Tuffa arbetsmiljöer att renovera ett kraftverk.En vattenbilad yta redo för pågjutning av ny betong.
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Ett nummer - i hela Sverige

020-46 46 00

• Akut slangservice på plats

• Förebyggande underhåll

• Kvalitetstestade produkter

Vi minimerar kostsamma driftstopp!

hydroscand.se

SLANG
EXPRESS

Förutom att tillhandahålla realtidsdata kan den även analysera infor-
mation för att hjälpa användaren att optimera maskinanvändning och 
drifttid, enligt Brokk. Hårdvaran är installerad på maskinen och är an-
sluten till både styrenheten och alla sensorer på maskinen. Mjukvaran 
är utformad för att bearbeta och analysera data från roboten för att 
hjälpa ägare och operatör att ha full kontroll. Roboten är ansluten via 
mobilnät.

I Brokk Connect kan användaren spåra och hantera sin robotflotta, 
få information om varje aktivitet, samt få notiser om något händer eller 
om servicebehov uppstår. Några av de viktigaste fördelarna enligt Brokk 
är användaren alltid har tillgång till realtidsinformation om robotens 
plats, status och operativa data; kan använda insamlade data för att öka 
flottans nyttjandegrad och drifttid, samt optimera projektplaneringen; 
kan arbeta för att undvika stilleståndstid; kan felsöka på  distans i real-
tid; och dessutom kan lägga till ett Uptime-serviceavtal och låta Brokk 
ta hand om användarens maskiner.

“Eftersom Brokk Connect inte är ett standardsystem utan en lösning 
som utvecklats av Brokk, kan den utformas helt för att skapa maxi-
malt värde för ägaren och operatörer av Brokkrobotar”, säger Martin 
Krupicka, vd Brokk Group. “ Oavsett om användarens fokus är att öka 
nyttjandegraden och drifttiden eller helt enkelt att ta bättre hand om 
sina maskiner, stöder systemet det.” Brokk Connect kommer först att 
lanseras i Sverige, Schweiz och Italien. Under året kommer plattformen 
att finnas tillgänglig i resten av Europa och Nordamerika, följt av resten  
av världen, enligt Brokk. Brokk Connect kommer att finnas tillgängligt 
för leverans på alla nya Brokkrobotar, men kan även eftermonteras på 
äldre modeller.

Nu lanserar Brokk onlineplattformen Brokk 
Connect, en hårdvaru- och mjukvarulösning 
som ansluter Brokks rivningsrobotar till en 
onlineplattform där ägaren kan spåra och 
hantera sina maskiner.

Brokk lanserar online-
plattform för robotar
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Blastrac BMP-335Elite är en ny, helelektrisk fräs ut-
rustad med ett nytt handtag där användaren styr 
alla funktioner: de oberoende drivhjulen, arbets-
hastigheten, riktningen och frästrumman. Den 
finns i en manuell och en fjärrkontrollerad version.

Fräsen är enligt Blastrac utformad för att göra 
det enklare att justera hastigheten och riktningen, 
samt för att svänga 360 grader. Den digitala ampe-
remätaren på handtaget blir röd när max ampere är 
nådd, vilket innebär att arbetsdjupet eller hastighe-
ten måste justeras.

Det dammtäta fräshuset sitter monterat i ramen 
med vibrationsdämpande bussningar. Tack vare 
detta system har BMP-335Elite en låg vibrations-

nivå jämfört med andra fräsar, enligt Blastrac själva. 
Tack vare det specialdesignade systemet för damm-
extraktion inuti fräshuset är BMP-335Elite dammfri 
när du kopplar den till stoftavskiljaren BDC-44 eller 
EBE-200DC, enligt Blastrac.

Några av fördelarna med den fjärrkontrollerade 
versionen är enligt Blastrac den förbättrade arbets-
miljön samt den ökade produktiviteten. Använda-
ren kan själv gå runt maskinen för att kontrollera 
fräsresultatet, stoftavskiljaren och slangarna. Öv-
riga funktioner hos BMP-335Elite inkluderar bland 
annat lyftögla för hela maskinen, tre länkhjul för 
planare körning, två stora drivhjul och två elmoto-
rer.

Ny elektrisk fräs från Blastrac

Nu finns säkerhetsvajern Whipblock tillgänglig i så-
väl Hydroscands butiker som i webbutiken. Whip-
block kan monteras utan verktyg, och finns i två ut-
föranden. Genom att kombinera flera Whipblockar 
passar säkerhetsvajern även grövre slangar.

En säkerhetsvajer är ett tillbehör för att undvika 
skador ifall slang eller koppling skulle släppa. Det 
är även ett krav från Maskindirektivet att slangled-
ningar som riskerar att orsaka skador måste fästas 
eller säkras för att öka säkerhetsnivån. Hydroscands 
säkerhetsvajer Whipblock finns i två utföranden, 
med dubbla öglor för skarvning eller för att  fästa på 
ett rör eller slang, samt med ögla och fästpunkt för 
att kunna fästa mot bult på en maskin.

Genom att kombinera flera Whipblockar passar 
Hydroscands säkerhetsvajer även till grövre slangar 
om 10 tum, vilket underlättar för de verksamheter 
som har många rör eller slangar i olika  dimen-
sioner. ”Genom att skarva två eller fler Whipblock 
fungerar säkerhetsvajern fint även till större slang-

dimensioner”, säger Magnus Andersson, teknisk 
chef Hydroscand Group. “Detta är perfekt för de 
kunder som har en bred variation av slangstorlekar 
och vill undvika att behöva köpa in säkerhetsvajer, 
dragstrumpa eller slangskydd i flera olika storlekar.”

Trots sin låga vikt har Hydroscands säkerhetsva-
jer en brottsstyrka på 1000 kg, enligt Hydroscand. 
Whipblock består av en stålvajer med ett hölje i 
kevlar och polyester. Att vajern består av tre lager 
gör vajern starkare och innebär även en större sä-
kerhet för användaren, enligt Hydroscand. ”Whip-
block är oerhört smidig att använda eftersom det 
inte krävs några extra verktyg eller  produkter för 
att fästa säkerhetsvajern, vilket sparar dyrbar tid för 
kunden”, säger Magnus Andersson. “Att installera 
en säkerhetsvajer på de platser där omgivningen 
kan ta skada ifall kopplingen eller slangen lossnar, 
är ett enkelt och prisvärt sätt att förebygga skador.”

Man hittar Whipblock säkerhetsvajer i Hydros-
cands butiker och på Hydroscands webbutik.

Säkerhetsvajern Whipblock i Hydroscands webbutik
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N
ågra av orsakerna är kraftfull satsning 
på nya egna produkter, breddning av 
agenturprodukterna och målmedve-
ten marknadsföring. I sortimentet idag 
finns diamantverktyg för sågning och 

borrning i betong och sten, slipning och po-
lering av betong, maskiner och utrustningar 
för borrning, kapning och sågning, slipning 
och polering av betonggolv, hantering av bygg-
damm, asbest, betongslam med mera, luftre-
ning, etc.

 
DROME 
FÖRSTÄRKER MED TRE NYA SÄLJARE
Förutom huvudkontoret i Dalstorp har man 
sedan några år tillbaka en filial i Sollentuna 
norr om Stockholm. För Drome började det 
med att fyra familjemedlemmar arbetade i fö-
retaget. Sedan anställdes ytterligare två perso-
ner på stockholmskontoret. Nu förstärker man 
ordentligt med ytterligare tre anställda, Anton 
Brattlöf, Hampus Englund och Zoran Varga.

ANTON BRATTLÖF
Första december i fjol anställdes Anton Bratt-
löf som resande säljare stationerad på kontoret 
i Dalstorp. Anton säljer hela Dromes sortiment 
och kommer både att jobba på nya kunder och 
ge befintliga kunder den bästa servicen. Anton 
är född och uppvuxen i Ulricehamn och har ef-
ter sin formella utbildning främst jobbat med 
marknadsföring och försäljning. “Jag gillar den 
här biten i arbetet och tycker framförallt det 
är stimulerande att jobba med människor och 
relationer”, säger Anton.

På frågan om vad han tycker är sin speciali-
tet så svara Anton efter en stunds funderande 
att en av hans starka sidor är att lyssna. “Jag 

Företaget Drome i Dalstorp har satt tydliga avtryck på marknaden sedan 2016 då man 
började satsa på produkter för håltagning, rivning, betongslipning, maskinuthyrning med 
mera. Man har visat på en fin utveckling och bland annat blivit utsett som ett superföre-
tag under 2020 på grund av sin snabba omsättnings- och vinstutveckling. 

Drome förstärker ytterligare och nyanställer igen

Anton Brattlöf. Zoran Varga.

tror att jag är bra på att lyssna och pejla in kun-
dens behov och sedan tillgodo se det på bästa 
och effektivaste sätt. En viktig sak för mig är 
ömsesidig respekt och tillit för bästa möjliga 
samarbete”, säger Anton.

Anton trivs bra på Drome och tycker det 
är en spännande och utvecklande arbetsplats. 
Han tycker att Drome är ett företag som är 
mycket snabbfotade och utvecklande som 
hela tiden försöker tillgodose sina kunder och 
samarbetspartners behov med hög service och 
kunskap i sak. “Jag har blivit väldigt gott mot-
tagen och fått alla verktyg jag kan önska för att 
trivas, utvecklas och göra ett bra jobb. En an-
nan viktig styrka hos Drome är att företagets 
ledning har en otroligt ambitiös inställning i 
arbetet och det smittar av sig på hela arbets-
teamet”, säger Anton.  

HAMPUS ENGLUND
Sedan början av januari i år är Hampus Eng-
lund ny säljare på Drome. Hampus marknads-
för och säljer framförallt Dromes diamantverk-
tygsserier och produktserier av byggmaskiner. 
Hampus kommer från Uppsala och är statio-
nerade här och jobbar på distriktet Uppland, 
Gävleborg och Stockholmsområdet. Hampus 
har tidigare arbetat rent praktiskt med rivning 
och sanering och i synnerhet med asbestsane-
ring. Erfarenheter som kommer väl till pass nu 
när han arbetar som säljare mot den här typen 
av kunder. Hampus berättar att hans speciali-
tet är nog kundbemötande i kombination med 
hans breda kunskap om verktyg och maskiner 
för just rivnings och saneringsarbeten. “Det 
här passar mig som hand i handsken och är 
inom just det område som jag tidigare arbe-
tade som entreprenör”, säger Hampus.

Hampus stortrivs på Drome och har redan 
efter ett knappt kvartal hos Drome blivit varm 
i kläderna. “Jag tycker det är jättekul, bra kol-
leger och en härlig jargong oss sinsemellan. 
Det känns också som ett både spännande och 
utmanande arbete”, säger Hampus.  

ZORAN VARGA
En annan nyanställd är Zoran Varga. Zoran är 
en riktig veteran inom håltagningsbranschen 
och känner de flesta i branscen. Han började 
jobba för Dimas i Jönköping redan 1995. De se-
naste fyra åren har han arbetat för HTC som 
säljare på distriktet Västra Götaland. Huvud-
saklig fokus har varit på produkter för slipning 
och polering av betonggolv.  Men nu väljer 
han att börja arbeta för Drome och startar sin 
anställning 6 april i år. Hans befattning kom-
mer att vara säljare gentemot entreprenörer, 
uthyrare och återförsäljare. Zorans special-
kompetens, som han byggt upp genom många 
år i branschen, ligger på diamantverktyg rent 
generellt och inom slipning och polering i syn-
nerhet.

“Det känns verkligen spännande att börja 
jobba för Drome och jag ser fram emot att få 
dra igång i april. Drome är ett mindre men väl-
digt expansivt företag som verkligen vill nå ut 
till kunderna med de bästa produkterna och 
bästa servicen. Det finns en härlig pionjäranda 
inom bolaget och det behövs i dessa tider. Det 
ska bli en härlig resa med Roger och mina öv-
riga nya kolleger”, säger Zoran.

Zoran kommer att jobba med Dromes hela 
sortiment men självklart kommer Zorans ex-
pertis inom golvslipning att komma väl till 
nytta.

www.drome.se

Hampus Englund.
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Husqvarna och HTC
DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR
Husqvarna Construction meddelar fredagen 
den 5 mars att HTCs produkter, tjänster och 
lösningar nu är helt integrerade i Husqvarna 
Constructions globala golvslipningsverksam-
het. Detta uppdaterade sortiment, som offici-
ellt kallas ”Den orangea evolutionen”, omfattar 
även helt nya produkter.

“Genom att kombinera två befintliga eko-
system erbjuder vi kunderna ett mycket större 
utbud av produkter, funktioner och lösningar 
– allt under ett och samma tak och varumärke. 
Vi är glada över att kunna presentera det mest 
heltäckande sortimentet på den alltjämt väx-
ande marknaden för golvslipning. Det är en 
mäktig kombination som öppnar upp en helt 
ny värld för våra kunder”, säger Stijn Verher-
straeten, Vice President Concrete Surfaces & 
Floors.

Som en förlängning av HTCs starka varu-
märke lanserar Husqvarna Construction en 
rad nya produkter, bland annat

• En helt ny serie med högpresterande po-
leringsverktyg

• ”Multi”, en verktygshållare som passar 
både Redi-Lock- och EZchange-verktyg

• En ny uppsättning verktyg för kantslip-
ning för handhållna slipmaskiner

• En ny serie med kemikalier för gjutning 
och underhåll av polerade betonggolv

• En bättre Superfloor-process vid polering 
av betonggolv.

“Vi är fast beslutna att vidareutveckla golv-
slipningsindustrin, vi tror på fördelarna med 
polerade betonggolv och vi vill hjälpa våra 
kunder att lyckas med intressanta golvprojekt 

och att utföra arbetet på det mest produktiva, 
hållbara och säkra sättet”, säger Stijn Verher-
straeten.

www.husqvarnacp.se

Några av de maskiner som nu finns tillgängliga under Husqvarnas varumärke.

Nya SF-seriens förstklassiga poleringsverktyg.
Uppdaterade EZ DB-seriens diamant-
verktyg.
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Under Bauma China 2020 presenterade 
Volvo CE två eldrivna grävmaskinsmodel-
ler, 5,5-tonnaren Volvo EC55 Electric och 
22-tonnaren EC230 Electric, som båda 
kommer att testas av kinesiska kunder 
inom kort.

De nya grävmaskinerna drivs av liti-
umjonbatterier och kan enligt Volvo CE 
arbeta en hel dag med en snabbladdning 
under lunchpausen. Det här är första 
gången någonsin som Volvo CE utvecklar 
elektriska kundpilotmaskiner för Kina. 
Grävmaskinerna är inte kommersiellt till-
gängliga ännu, men Volvo CE strävar efter 
att kommersialisera dem efter denna ut-
värderingsfas.

Även om de två grävmaskinerna skil-
jer sig åt i storlek, kommer de båda att 
leverera samma prestanda som sina die-
seldrivna motsvarigheter, med extra för-
delar med noll utsläpp, låg ljudnivå och 
låg total ägandekostnad, enligt Volvo CE. 
Energidriftskostnaderna för EC55 Electric 
förväntas vara 50 procent lägre än för dess 
dieseldrivna motsvarighet EC55D, medan 
EC230 Electric förväntas uppnå en minsk-
ning med 60-70 procent jämfört med den 
dieseldrivna EC220E, enligt Volvo CE.

EC55 Electric har utvecklats i Kina 
med lokala komponenter för kinesiska 
kunders behov, med en elektromobili-
tets- och laddningsplattform som passar 
den inhemska marknaden. Två litium-
batteripaket med 350 V, samma spänning 
som finns i kinesiska hem och elbilar, och 
en kinesisk standardlösning för laddnin-
gen gör det enkelt för förarna att plugga 
i och köra, enligt Volvo CE. Parallellt har 
den större EC230 Electric konstruerats vid 
Volvos anläggning i Changwon, Sydkorea, 
för att passa en bredare asiatisk kundbas.

De två modellerna EC55 Electric och 
EC230 Electric är specifikt byggda för 
kundpiloten på den asiatiska marknaden 
och det finns inga planer på att maskiner-
na ska introduceras i Europa.

Eldrivna bandgrävmaskiner 
från Volvo i kinesisk kundpilot

I vintras utökade Milwaukee Tool sitt sor-
timent av värmekläder med lanseringen av 
den USB-uppladdningsbara funktionströjan 
WorkSkin. Den nya funktionströjan kan an-
vändas separat eller under vanliga arbetsklä-
der. Den kombinerar komforten hos arbets-
kläder med Milwaukee-teknik för att förse 
användaren med en allt-i-ett-värmelösning, 
enligt Milwaukee. Värmeelement av kolfiber 
förser användaren med jämn värmefördel-
ning över bröstkorgen och övre delen av ryg-

gen. Med hjälp  av en LED-kontroll kan man 
välja mellan två värmeinställningar. Det finns 
även en snabbuppvärmningsfunktion som 
värmer upp tröjan tre gånger så snabbt. Trö-
jan är gjord av dubbelfodrad polyester med 
fleecefodrade raglanärmar och ett sömlöst 
skulderparti. Den batteriuppvärmda Work-
Skin-funktionströjan ger användaren värme-
lager med lätt vikt. Funktionströjan drivs av 
ett RedLithium USB 3,0 Ah-batteri och finns 
i storlekarna S-2XL.

Milwaukee släpper ny funktionströja

I över tjugo år har Hiltis betongfräs DC-SE 
20 funnits tillgänglig för byggbranschen. Nu 
lanseras DCH 150-SL som enligt Hilti levere-
rar en snabbare, renare och jämnare spårfräs-
ning. Den nya betongfräsen uppfyller gällande 
bestämmelser kring damm. Genom att ställa 
in korrekt kapdjup minimeras dammbild-
ningen och i kombination med en ansluten 
Hilti dammsugare får användaren en praktiskt 
taget dammfri arbetsmiljö, enligt Hilti. De 
parallella handtagen har försetts med mjuka 
handgrepp, och det inbyggda vattenpasset är 
placerat så att det är lätt att se och följa. Djup-
låset säkerställer enligt Hilti att spårningen blir 
rak och jämn varje gång. Den nya laserfunk-
tionen gör att slutpunkten för spårfräsningen 
hela tiden är synlig. Hilti erbjuder tillhörande 
SPX-SL-diamantkapskivor. "DCH 150-SL byg-
ger på styrkan hos föregångarna när det gäller 
hastighet, spårhållning, spårdjup, exakthet och 
dammuppsamling”, säger Robin Thiberg, pro-
duktchef Hilti. “Vi har utvecklat verktyget med 
våra användare i fokus och är glada att kunna 
utöka vår diamantkapningsportfölj med detta 
verktyg.”

Ny betongfräs från Hilti

Milwaukee Tool presenterar sin nya M18 Fuel 
rördammsugare för punktrengöring och städ-
ning av mindre ytor. Dammsugaren har en 
tvåstegsseparation av smuts, utvecklad med 
målsättningen att skapa en effektiv rengöring.

M18 Fuel rördammsugare är utvecklad för 
dammsugning av torrt avfall och har en kol-
borstfri PowerState-motor. Dammsugaren är 
utrustad med en patenterad tvåstegsavskiljare 
som avskiljer små och stora partiklar i behål-
laren innan de når filtret, för att enligt Milwau-
kee bibehålla sugeffekten.

M18 Fuel rördammsugaren är utrustad med 
specialiserade tillbehör, inklusive ett aktivt 
golvmunstycke, yt-, fog- och borstmunstyck-
en, samt styvt rör och slang som passar för 
olika användningsområden. För damm- och 
partikeluppsamling levereras dammsugaren 
med ett Hepa-filter och förfilter av skum. När 
dammsugaren är utrustad med ett M18 Red-
Lithium 5,0 Ah-batteri har den en drifttid på 
upp till 18 minuter i högeffektläge och 28 mi-
nuter i lågeffektläge, enligt Milwaukee.

Ny rördammsugare 
från Milwaukee
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Nya högtrycksvattenpumpar, 
stoftavskiljare och luftrenare 
– läs om det och mycket mer 
i Professionell Demolerings 
temaartikel om ny betong-

damm- och betongslamsut-
rustning för en ren och säker 

arbetsplats 2021.

Effektiv damm- och slamhantering    
MARKNADENS 

NYA PRODUKTER

Ny pumpmodell från Dynaset  

Föravskiljare och stofthanterare från Blastrac  

Dynasets HPW-serie med högtrycksvatten-
pumpar får en ny pumpmodell vid namn 
HPW160. Den nya pumpmodellen är speciellt 
utformad för att användas för applikationer 
till dammbindning. HPW-Dust är Dynasets 
produktfamilj för dammbindning i exempelvis 
rivnings- och gruvindustrin. Den nya pumpen 
kan också användas som högtryckstvätt. “Det 
mest uppenbara som skiljer sig från andra 
HPW-modeller är effekten”, säger Vilgot Män-
tynen, försäljningschef Dynasets vattenpum-
par Amas. “Denna pump producerar 160 bars 
tryck och ett flöde på 18 l/min. En av de största 
skillnaderna är den helt ny kolvmodellen. Den 
nya kolvmodellen för dessa pumpar har gjort 
dem extremt kompakta då konstruktionen har 
kunnat förenklats.”

HPW160 är den minsta i HPW-serien med 
en höjd på 110 mm, 210 mm i bredd och 100 
mm i längd. Den har en total effekt på 4,8 kW. 
HPW160 är särskilt avsedd för applikationer 
inom dammbindning. Den kan exempelvis an-
vändas för dammkontroll vid rengöring av gator 

Midhage har under flera år sålt joniseringsag-
gregat framtagna för byggindustrin. Aggregaten, 
som i Sverige marknadsförs under namnet Jo-
nex, finns i tre storlekar och kan användas för att 
avlägsna kvartsdamm och för att reducera lukter, 
mögelsporer och andra partiklar i luften. Tidiga-
re har Midhage agerat som återförsäljare åt Mpi-
rum, den tidigare tillverkaren i Sverige, men har 
nu köpt loss produkterna och äger därmed rät-
tigheterna och den globala försäljningen av ag-
gregat och tillbehör, som Midhage nu tillverkar 
i egen regi. Övertagandet öppnar även upp möj-
ligheter för exportförsäljning med nya samar-
betspartners. “Vi tycker det är en mycket intres-
sant produkt som har framtiden för sig”, säger 
Magnus Lindstrand, produktchef Midhage. “Vår 
investering i Jonex är ett led i en bredare sats-
ning inom företaget, på produkter som främjar 
en bättre arbetsmiljö.” Läs mer om förvärvet och 
om produkternas användning i en separat artikel 
i detta nummer av Professionell Demolering.

www.midhage.se

Tar över rättigheterna för 
Jonex luftrenare   

Blastrac lanserar sin föravskiljare BPS-
LP-0020, framtagen för att användas till-
sammans med små Blastrac-stofthanterare. 
Den har en vikt på totalt 25,5 kg (enbart 7 kg 
utan trolley) och fångar upp till 95 procent 
av dammet innan det går vidare till stoft-
hanteraren, enligt Blastrac. Mellan förav-
skiljaren och stofthanteraren går en två me-
ter lång dust hose. Föravskiljaren har flera 
användningsområden tack vare sitt trolley-
system. Trolleyn kan användas separat eller 
tillsammans med ett krokbaserat system för 
att fästa avskiljaren till modellerna BDC-122 
eller BDC-133. Föravskiljaren är utrustad 
med Longopac-system, vilket gör att använ-
daren aldrig behöver komma i kontakt med 

dammet. Det manuellt styrda valvet gör att 
den fulla Longopac-påsen kan bytas samti-
digt som stofthanteraren är på.

Blastrac lanserar även den bensindrivna 
stofthanteraren BDC-187PLP-UD, utrustad 
med Longopac-system för påsar på 25 kg. Den 
är utrustad med Up & Down-systemet (”låg” 
position vid transport och ”hög” position vid 
användning) vilket enligt Blastrac gör det 
enklare att transportera från arbetsplats till 
arbetsplats. Denna stoftavskiljare kan med 
fördel användas tillsammans med ”scarifying”-
maskinerna BMP-335GHY och BMC-335GHY. 
Det betyder att användaren inte behöver ta 
med en generator till arbetsplatsen.

www.blastrac.se

och vägar och för dammbindning av små pulve-
riserare och borriggar. Den nya modellen finns 
som standard i tre olika versioner likt de andra 
pumpmodellerna. Den första är en basmodell 
utan ytterligare ventiler. Den andra modellen 
har en vattenavlastningsventil som gör den 
möjlig att använda som högtryckstvätt. Den 
tredje modellen är VR-PA-modellen som har en 
speciell ventil som säkerställer att hydraulolje-
flödet inte överstiger det inställda värdet.

www.dynaset.com
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Dalstorpsbaserade Drome lanserar nu två 
helt nya stoftavskiljare för proffsanvändning 
inom invändig håltagning, rivning, betong-
golvslipning, bygg och hantverk. Modellbe-
teckningarna är G18 med en 1700W motor, 
samt G22S med dubbla 1700W-motorer. 
Egentligen finns fem olika modeller i G-
serien. Övriga är G12, G22 och G32. “Att G18 
och G22S “Att stofthanterarna är på 1700W 
särskiljer dem en del från övriga på markna-
den förekommande fabrikat som oftast lig-
ger 1200W”, berättar Anton Brattlöf, PR- och 
marknadskommunikationsansvarig Drome, 
som framhåller effekten, luftflödet och vaku-
umet som stoftavskiljarna skapar. “Det här är 
två gedigna stofthanterare, för de riktigt tuffa 
jobben, som klarar stora påfrestningar.”

Båda modellerna är utrustade med två-
stegsförfiltreringssystem som rengör stoft-
avskiljarna med inbyggd luftpulsreningö-
ring, samt Hepa-filter (H13) som uppfyller 
asbestkraven. Det sitter en stoppskiva vid 
suginloppet för snabb rengöring av filtren. 
Båda maskinerna har en robust konstruk-
tion med förstärkta framhjul, gjutet sugin-
lopp och timräknare. G18 har ett luftflöde 
på 300 m³/h och G22S ett luftflöde på 528 
m²/h. “Vi tror att båda stofthanterarna som 
utvecklats av oss själva kommer att bli ett 
riktigt lyft för entreprenörerna”, säger Roger 
Jonasson, vd Drome. “De håller hög kvalitet, 
har alla egenskaper för en säker och effektiv 
stofthantering i riktigt dammiga miljöer och 
är dessutom verkligen prisvärda. Vi har nu 
haft dem ute hos ett flertal håltagare på test-
ning och allt har fungerat prickfritt.”

Båda stofthanterarna följer Arbetsmil-
jöverkets rekommendationer för hantering 
av kvarts- och stendamm där H13-filtren 
bör användas enligt AFS 2015:2. Vid köp in-
går 5 meter antistatisk slang, tubepack på 
22 meter, handrör, samt torrmunstycke.

Drome lanserar 
stoftavskiljare för proffs  

Milwaukee håller ett högt tempo i lanseringen 
av nya produkter och det gäller att hänga med i 
svängarna. På dammsugarsidan finns en hel del 
olika modeller. Fyra intressanta som vi skulle 
vilja lyfta fram är först den batteridrivna M18 
FUEL PACKOUT våt- och torrdammsugaren. 
Dammsugaren är en fullständigt PACKOUT-
kompatibel våt-/torrdammsugare som kan 
användas både ihop eller utan övrigt PACK-
OUT-sortiment. POWERSTATE, kolborstfri 
motor ger kraftfull prestanda för att enkelt 
rengöra torrt och vått skräp på arbetsplatsen. 
PACKOUT-kompatibiliteten gör denna bat-
teridrivna dammsugare enastående mobilitet, 
vilket sparar tid att transportera verktyg på och 
från arbetsplatsen. Försedd med HEPA-filter 
som samlar 99,97% av luftburna partiklar ner 
till 0,3 mikron för fin dammuppsamling. Den 
har upp till 30/50 min. drifttid på hög-/lågläge. 
Integrerad förvaring av slang och munstycken 
samt DEK26-adapter för anslutning av dam-
mutsug till elverktyg. Maskinen fungerar med 
alla MILWAUKEE M18-batterier.

En annan modell är M12 FUEL Våt- och 
torrdammsugare. En kraftfull M12 FUEL-
motor med ett maximalt luftflöde på 1275 l / 
min och 105 mbar ger 18 V-prestanda för både 
våta och torra applikationer. Med ett 6,0 Ah-
batteri har dammsugaren 14 minuters drift-
tid på hög och 26 minuter vid låg inställning. 
Denna kompakta dammsugare är perfekt för 
punktarbeten och snabba rengöringsbehov. 
Det högeffektiva HEPA-filtret samlar 99,97% 
av luftburna partiklar ner till 0,3 mikron. Flexi-

belt batterisystem som passar samtliga MIL-
WAUKEE M12-batterier.

Milwaukees nätdrivna dammsugare AS 42 
MAC är en kompakt med 42 liters tank för 
byggarbetsplats-/verkstadsbruk. Den har ett 
luftflöde på 4500 liter/min med 250 mbar sug-
kraft. Dammklassen är M. Maskinen har en 
kontakt för automatisk till / från funktion vid 
användning ihop med elverktyg. Försedd med 
slitstarkt PTFE-filter med hög filtreringseffek-
tivitet och tvättbart non-stick membran med 
automatiskt filterrengöringssystem. Luftflöde 
och filterövervakning med visuell LED och 
akustisk varningssignal. Lättåtkomligt filter för 
att underlätta service och underhåll. Maskinen 
levereras med 2 maskinadaptrar, dammsugar-
rör, 2 förlängningsrör, golvmunstycke, smalt 
munstycke, filterpåse i fleece, dammsugarpåse, 
slang 4 m x 38 mm.

Den fjärde modellen från Milwaukee heter 
AS 2-250 ELCP och är försedd med en 25 liters 
tank. 1000 W motor med över 210 mbar sug-
kraft. Kontakt för automatisk till / från funk-
tion vid användning ihop med elverktyg. 2600 
W kontakt för automatisk till / från funktion 
vid användning ihop med elverktyg. CLEAR-
PRESS filter rengöringssystem. Tvättbart PET 
filter förlänger livslängden på filtret. Damm-
klassen är  L och maskinen kan användas både 
för torr- och våtsugning. Levereras med 3,5 m 
slang med golvrengörings kit, PET filter, 2 x 
maskinadapter, filterpåse i fleece, dammsugar-
påse och smalt munstycke.

www.se.milwaukeetool.eu

Nät- och batteridrivna dammsugare från Milwaukee  



40    Branschtidningen Professionell Demolering • 1-2021

Branova och Comeco i Enköping säljer effektiv 
utrustning för ren luft på byggarbetsplatsen ge-
nom sitt koncept “Renare luft på jobbet”. Kon-
ceptet sjösattes redan 2018 och omfattar rent 
produktmässigt Faither och Lifa Air luftrenare.

Faither 2000 är en kraftfull luftrenare för 

Luftrenare från Branova och Comeco 

Starmix och Delfin också från Drome 

Drome släpper nu nya uClean ARDL-1455 EHP 
KFG från Starmix. Modellen är en L-klassifi-
cerad våt- och torrdammsugare med en effekt 
på 1400W och 250m3/h luftflöde. Det är en 
väldigt praktisk modell med automatisk puls-
filterrengöring, sug-/blåsfunktion, automatisk 
start- stoppfunktion och eluttag för att enkelt 
ansluta elverktyg. Filterytet kan göras snabbt 
och enkelt och maskinen har en mycket ergo-
nomisk konstruktion. Konstruktionen är också 
robust i rostfritt stål med ergonomiska detaljer 
såsom förvaringsytor av tillbehör och stativ 
som går att luta för smidig tömning. Modellen 
kan användas ihop med fleece-påse alterna-
tivt ingen påse alls. Vid köp ingår 3,2m slang, 
handrör, munstycke och handtag. Maskinen 
är tillverkade i Tyskland av Starmix. Starmix 
är ett kvalitetsvarumärke som funnits i över 
100 år. Tyskland har ett tufft regelverk vad 
gäller krav på effektiv avskiljning av alla typer 

av dammpartiklar och i synnerhet hälsovåd-
liga såsom kvartsdamm. Starmix dammsugare 
finns i tre klasser vilka är L, M och H. L-klas-
sen avser relativt ofarligt damm som hushålls-
damm, jord och kalk. M-klassens dammsugare 
från Starmix står emot trädamm, damm från 
spackel, filter. Gips, cement, betong, fästmassa 
och färger som lates och oljefärger. H-klass-
dammsugarna är de tuffast och tar hand om 
det riktigt hälsovådliga dammet som är can-
cer- och sjukdomsframkallande såsom asbest, 
mineralfibrer, mögel och glasfiber. Drome 
marknadsför tio av Starmix modeller. Flera av 
modellerna är utrustade med ISC som är ett 
filterrengöringsprogram som körs igång mel-
lan arbetspassen när det anslutna elverktyget 
inte är igång. Andra modeller är försedda med 
Starmix patenterade iPulse. iPulse-funktionen 
baserar sig på att man mäter luftflödet och när 
flödet är för lågt startar filterrengöringen au-

tomatiskt. Dammsugaren rengör båda filtren i 
3,5 sekunder var med elektromagnetiska pul-
ser samtidigt som den fortsätter arbeta. Även 
svårt damm som gips lossnar då filtret rengörs 
med kraften på 300g. I Starmix-sortimentet 
finns även effektiva våtsugar för olika typer av 
betongslamrenöring. Drome säljer även våtsu-
gare från italienska tillverkaren Delfin.

www.drome.se

byggarbetsplatsen som klarar tuffa påfrestning-
ar då den är tillverkad i formgjuten plast. “Det 
här är en perfekt produkt för uthyrning som 
tål just tuff hantering”, säger Fredrik Norell på 
Branova Nordic som delar lokaler med Comeco.

Faither 2000 är försedd med förfilter, HEPA-
filter och aktivt kolfilter och väger endast 20 kg 
och är därmed lätt att flytta runt på arbetsplat-
sen. Luftrenaren har ett maximalt luftflöde på 
upp till 2020m³/h vid öppet inlopp och 1245m³/h 
med HEPA-, kol- och förfilter. Luftrenaren indi-
kerar när det är dags att byta/tömma filtren.

Luftrenaren Lifa Air är avsedd att förbättra 
inomhusklimat på exempelvis kontor, mobila 
moduler, hem eller liknande. Modellen LA502 
klara att rena luften i lokaler upp till 110 m² 
och LA352 lokaler upp till 60 m². Lifa LA502 
har en mycket hög filterkapacitet och är för-
sedd med två HEPA-filter på hela 4,6 m² samt 
impregnerade aktiva kolfilter på 3,5 kg som ger 
LA502 en stor reningskapacitet. Den tar bort 
hela 99,97% av bakterier, pollen, virus och 
många fler ohälsosamma partiklar samtidigt 
som det enorma kolfiltret tar bort oönskade 
lukter. Den mindre modellen LA352 med ett 
HEPA-filter och fyra aktiva kolfilter säkerstäl-
ler bra luften på en yta upp till 60 m².

“Vi har fått väldigt många positiva kommen-
tarer från uthyrarna både vad gäller Faither 
och Lifa-produkterna. Luftrenarna från Lifa 

har i synnerhet visat sig väldigt effektiva att 
skapa frisk luft i byggbodarna. Faither-renarna 
är också väldigt konkurrenskraftiga prismäs-
sigt vill jag framhålla”, berättar Fredric.

Konceptet “Renare luft på jobbet” utgår för-
stås ifrån de varumärken och produkter som 
man marknadsför men tar ett helhetsgrepp på 
hur man skapar ett bättre och mera hälsosamt 
klimat på arbetsplatsen. “Ett bra inomhuskli-
mat med ren och syrerik luft, fritt från damm, 
virus och sporer gör att man känner sig fris-
kare och man blir så mycket piggare och effek-
tivare. Det finns mycket att vinna på genom att 
ta tag i detta. Jag tror att vi är ganska ensamma 
om det här konceptet och vi sjösatte det på 
Nordbygg 2018 i Ramirents monter”, berättar 
Fredric Hallberg på Comeco.

Att ha ett renare och friskare inomhuskli-
mat kräver dock lite insatser och underhåll. Det 
räcker inte med att bara införskaffa luftrenarna 
utan de behöver underhållas genom regelbund-
na filterbyten om det ska bli optimalt. För att 
underlätta för kunden erbjuder ”Renare luft på 
jobbet” något som liknar ett abonnemangsavtal 
där alla filter byts regelbundet för bästa möjliga 
effekt på inomhusklimatet. Idag erbjuds detta 
genom olika samarbetspartners som sköter det 
löpande underhållet för de kunder som abon-
nerar på just “Renare luft på jobbet”.  

www.comeco.nu



1-2021 • Branschtidningen Professionell Demolering    41

Sila lanserar en ny luftrenare som är anpas-
sade för offentliga miljöer såsom kontor, 
byggbaracker, produktionslokaler, butiks-
lokaler, väntrum, receptioner, lager, med 
mera. Den nya luftrenaren Sila 60p renar 
luften i tre olika steg: 1) ett filter – bestå-
ende av en fibermatta i syntetfiber som byts 
ut en gång per månad – fångar upp synligt 
damm. 2) Ett kombinerat damm- och kol-
filter (Duo-filter). Ett kolfilter absorberar 
olika lukter. Detta filter byts en gång per år. 
3) Ett Hepa-filter (H14) fångar virus, bak-
terier, mögelsporer och andra mikrosko-
piska, hälsovådliga partiklar. Ett H14-filter 
tar bort 99,995 procent av de partiklar som 
är svårast att filtrera bort, det vill säga 0,3 
mikrometer (MPPS, “Most Penetrating Par-
ticle Size”). Detta filter byts en gång per år. 
Eftersom partiklar faller nedåt är insuget på 
SILA 60p placerat på ovansidan av luftre-
naren och utblåset långt ifrån insuget. Med 
denna konstruktion fångas partiklarna upp 
tidigt. Återsug, så kallad rundgång av den 
redan renade luften, undviks.

Med en luftrenare såsom Sila 60+ kan 
man enligt Sila skapa ren och hälsosam luft 
inomhus. Ren luft innebär en hälsosam 
miljö för inte bara människor men även 
maskiner såsom datorer, skrivare och ma-
skiner i produktionslinjer, enligt Sila. En 
inrättning som erbjuder ren luft och en 
hälsosam miljö utöver den vanliga servicen 
har en fördel gentemot konkurrenterna, 
enligt Sila, som i ett pressmeddelande även 
berättar att en Sila 60p kostar mindre än 
en klimatanläggning. Silas rötter sträcker 
sig tillbaka till 70-talet, i och med företaget 
Ermator som utvecklade och tillverkade 
stoftavskiljare och luftrenare för byggin-
dustrin. Med erfarenhet av att lösa damm- 
och partikelproblem startades företaget 
Sila 2013. Som bekant är företaget Drome 
också återförsäljare för Silas produkter på 
den svenska marknaden.

www.silaproducts.se

Sila lanserar en ny luft-
renare för tysta miljöer  

En helt ny princip för byggdammhantering 
lanseras nu på den svenska marknaden av 
företaget DS Product Stockholm AB lanserar 
och AAVI Technologies Sverige Infot AB. Du 
kan läsa mera utförligt om tekniken på sidan 
58. Systemet har varit vedertaget sedan ett 30 
år tillbaka men är relativt okänt på den svenska 
marknaden. Men sedan sommaren 2020 finns 
tekniken i Sverige. Det är ett innovativt slutet 
system för hantering av damm på bland annat 
byggarbetsplatser. Systemet passar till en rad 
olika typer av applikationer där byggdamm, 
bakterier, odörer med mera kan ställa till sto-
ra problem. Systemet omfattas av justerbara 
väggmoduler i kombination med effektiva och 
avancerade luftrenare.

Med DS Products ställbara aluminium-
ramar kan ett utrymme effektivt avskärmas 
helt utan verktyg. Ramarna är ställbara och 
kan anpassas exakt efter golv och takytor och 
sammanfogas enkelt med varandra. Det här 
är både en unik och kostnadseffektiv lösning 
med snabb installation och avetablering som 
funkar i alla typer av utrymmen. 

När området är avskärmat med väggmodu-
lerna är det dags att installera luftreningssyste-
met innan arbetet kan börja. Det finns två mo-
deller av AAVI luftrenare som passar utmärkt 
för just byggsammanhang, AAVI 1000 och 
AAVI 2000. AAVI 2000 är i synnerhet utveck-
lad för att hantera och rena större luftmäng-

der. AAVI-teknologin tömmer inomhusluften 
på mycket små och skadliga partiklar ända ner 
till nano-storlek och tar även hand om virus, 
bakterier, föroreningar, bygg och asbestdamm, 
kemikalier, mögel och allergener. Hela 99 pro-
cent av luftföroreningarna elimineras. Det som 
skiljer AAVIrenarna från andra luftrenare är 
att de fungerar utan filter. Alla partiklar samlas 
upp i luftrenarna och det finns inget behov av 
filterbyte eller krångel med filterrensning. Själ-
va insamlingsytan rengörs automatiskt med 
vatten. Själva AAVI-teknologin bygger på att 
alla partiklar, när de kommer in i luftrenaren, 
jon-duschas så att de får en negativ laddning. 
De negativt laddade partiklarna fastnar på den 
positivt laddade uppsamlingsytan. Partiklar som 
virus och bakterier dör i denna process. Luften 
passerar därefter genom ett aktivt kolfilter som 
tar bort VOC-gaser och dålig lukt. Processen 
säkerställer att luften är helt fri från partiklar 
av alla storlekar, mikrober, skadliga gaser och 
kemikalier. Den rena luften återcirkuleras där-
efter i lokalen. Ett automatiskt rengöringssys-
tem rengör därefter maskinens uppsamlingsy-
tor med rent vatten. Det hälsovådliga vattnet 
samlas upp och deponeras. Autorengöringen 
minskar behovet av underhåll samt säkerstäl-
ler hög rengöringseffekt under drift. Efter 
rengöringen startas luftrengöring automatiskt 
igen.

www.byggdammhantering.se

Nytt system för effektiv  byggdammhantering 
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M
ellan 1895 och 1897 byggdes Vild-
mannen 7 efter ritningar av Erik 
Josephson, en välkänd arkitekt som 
bland annat ritat Handelsbankens 
huvudkontor. Fastigheten är be-

lägen i korsningen Biblioteksgatan/Jakobs-
bergsgatan och utmärker sig med sin unika 
fasad utsmyckad med blommor och djur, samt 

 DESTROY I UNIKT 
 RIVNINGSPROJEKT 
 PÅ NORRMALM  
2017 härjade en brand i den blåklassade byggnaden 
Vildmannen 7. Nu ska fastigheten byggas upp igen och 
för rivningsdelen står företaget Destroy. Professionell 
Demolering har mött produktionsledare Niclas Gustavsson.

En vacker fasad med ornament i roslagssandsten.

Mycket håltagning utfördes med hjälp av borrmaskiner från Pentruder 
och Weka och diamantverktyg från Drome.

byggnadsmaterialet roslagssandsten som även 
använts vid bygget av Stockholms slott. Stads-
museet i Stockholm har gett Vildmannen 7 en 
så kallad blåklassning, den allra högsta klassen 
för kulturhistoriska byggnader.

2017 drabbades fastigheten av en kraftig 
brand, vilket ledde till att hela innandömet av 
byggnaden totalförstördes. Lyckligtvis kunde 

den 120 år gamla stenfasaden bevaras, och fast-
ighetsägaren Hufvudstaden kommer att bygga 
upp innandömet igen. Innan byggnationerna 
kan dra igång på allvar måste dock resterna 
från den eldhärjade byggnaden forslas bort 
och rivas. För detta jobb har de anlitat Skogås-
baserade rivningsentreprenören Destroy.

Destroy bildades 1995 och har idag en per-
sonalstyrka på 53 personer och en omsättning 
på cirka 80 miljoner kronor. De har erfarenhet 
av större av aktuella projekt som exempelvis 
rivningen av kvarteret Nattugglan på Söder-
malm och rivning/håltagning av kvarteret Nö-
ten i Solna, som pågick under två års tid. De 
är främst verksamma i Stockholmsområdet, 
men utför även jobb i Uppsala och Västerås. 
Destroy har haft över 6000 uppdrag och över 
700 kunder, varav en är just Hufvudstaden för 
detta unika projekt.

ETT PROJEKT UTÖVER DET VANLIGA
“Det är ett mycket ovanligt jobb, det är första 
gången jag är med om något liknande”, berät-
tar Niclas Gustavsson, produktionsledare De-
stroy, när vi möter honom på arbetsplatsen. 
Vid denna tidpunkt har Destroy redan hunnit 
riva hela innanmätet på byggnaden och kvar 
står bara fasaden, som en hög mur runtom 
oss. Att behålla fasaden på en riven byggnad 
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Innanmätet av fastigheten Vildmannen 7.

Niclas Gustavsson, 
produktionsledare 
vid Destroy.

är dock inte det enda som sticker ut med detta 
projekt.

På arbetsområdet möts vi av en dykare som 
är på väg ned i grundvattnet. Anledningen är 
att källarvåningen till den nya byggnaden som 
ska uppföras kommer att ha en högre tak-
höjd än byggnaden innan. För detta krävs en 
ny betonggrund som ska gjutas ytterligare 1,5 
meter ned i marken, under grundvattennivån. 
Gjutningsarbetet sker med samma teknik som 

Det var tufft att ta sig in i byggnaden för den 
första röjningen så manskapet lyftes ned i korgar.

när man gjuter brofästen och kommer att pågå 
fram till sommaren 2021. “Det är väldigt viktigt 
att grundvattnet står kvar oförändrat, annars 
kan hela väggen falla.”

Undervattensgjutningen hanteras av en 
specialiserad undervattensentreprenör. Ett 
stenkast från dykarna jobbar Destroys arbetare 
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 Fastigheten innan de verkliga rivningarna kom igång. 

 Gamla järnbalkar lyftes ned med kran. 

 Rivningsmassor i lastväxlarflak lyfts över fasaden ner till gatuplan för borttransport. 

 För de tyngre uppdragen som kunde tas från mark lyftes en 
 Doosan rivningsutrustad grävare in. 

 Doosan-grävare i färd med att riva de lite  
 tyngre konstruktionerna. 

 Brokken i korgen med operatör äter sig igenom byggnaderna.

 Stora delar av innandömet på höjd togs ned med hjälp av en 
 Brokk-robot hängandes i en korg från en kran.
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på att riva den gamla, kvarvarande betong-
grunden. Betongplattan tas bort med hjälp av 
diamantverktyg från Drome. 

RIVNING I FLERA ETAPPER
Destroys arbetsprocess kan delas upp i fem de-
lar: röjning, rivning, tungrivning, källarrivning 
och arbete med bottenplattan. I det allra första 
skedet var det viktigt att tömma området på 
brandskadat material. Med stämpar och stört-
trummor var det möjligt att säkert lasta ut allt 
bråte. Därefter påbörjades ett avancerat riv-
ningsarbete som behövde göras i flera etapper. 
Bland annat behövde bjälklag som satt infästa 
i fasaden tas bort varsamt utan att skada de de-
lar som ska bevaras.

“När vi rensat ut innanmätet var det dags 
att börja förstärka fasaden”, säger Niclas Gus-
tavsson. Fasaden förstärktes med en ny grund-
läggning där pålar borrades genom den befint-
liga kallmuren och ned till fast berg. Övriga 
moment inkluderade sågning av ränna samt 
byte av fackverken som satts upp för att bära 
fasaden direkt efter branden.

Totalt 15 personer har deltagit i rivningsar-
betet som inneburit en kombination av både 
maskinell rivning och rivning med tigersåg. 
De har använt sig av rivningsrobotarna Brokk 
100 och Brokk 160, grävmaskinen 14t Doosan, 
samt tigersågar och annan utrustning från 
Hilti. Som med alla större rivningsjobb följer 
stora mängder rivningsmassor som behöver 

förflyttas. “Vi har utfört 1031 containertöm-
ningar med byggnadsmaterial, där varje con-
tainer rymmer 10 ton. Det har främst rört sig 
om tegel och brandskadade balkar. Dessutom 
har vi skickat blandade rivningsrester som me-
tall, asbest, blåbetong, berg och skut i granit till 
deponi.”

Rivningen av innandömet påbörjades den 
2 september 2019 och avslutades i september 
2020. Efter grundläggningsarbetet påbörjas 
uppförandet av en platsgjuten betongstomme 
så att det nya innandömet kan börja ta form. 
Den nya Vildmannen 7, komplett med fyra vå-
ningar och källare, beräknas bli klar för inflytt-
ning i början av 2023, med plats för butiker, 
restauranger, kontor och bostäder.

Gasflaskor som klarat sig undan bran-
den utan att explodera påträffades 
inne i byggnaden.

Ingen fri sikt här inte.

Dykuppdrag mitt inne i Norrmalm på fasta land hör inte till vanligheterna.Ett helt utbränt kök.



46    Branschtidningen Professionell Demolering • 1-2021

E
POX Maskin AB är svensk generalagent 
för Von Arx. Deras mest populära ytfräs, 
FR200, har använts i över 60 år till att 
fräsa allt från betong, spackel och golv-
beläggningar till lim, färg, trafiklinjer och 

andra vägmarkeringar. Men också för att fräsa 
bort färg och rost på fartygsdäck, is i fryslager 
och för halkbekämpning i djurstallar. Uppda-
teringarna som nu gjorts kommer göra nya 
FR200 Genus ännu mer uppskattad när ar-
betsuppgifterna utförs.

“Vibrationerna i nya FR200 Genus har 
minskats till ett av marknadens lägsta vär-
den (3,6m/s²)”, säger Josefin Silverfur, VVD på 
EPOX Maskin AB. “Det kommer garanterat 
uppskattas av de som använder ytfräsen. Att 
skifta verktygen på den nya ytfräsen är precis 
lika enkelt som på den tidigare modellen”, till-
lägger hon.

MINSKADE VIBRATIONER 
OCH FÖRBÄTTRAD SUGKRAFT
De minskade vibrationerna har uppnåtts ge-
nom en mer effektiv dämpning vid fräshus 
och den nya handtagskonstruktionen. Även 
placeringen av damsugaranslutningen har en 

Marknadens mest kända och uppskattade ytfräs uppdateras. Lägre vibrationer (3,6 m/s2) 
i handtaget och ny större damsugaranslutning kännetecknar de viktigaste uppdatering-
arna på Von Arx FR200 med tilläggsnamnet Genus. Minskade hand- och armvibrationer 
innebär att risken för arbetsskador kan minskas. De enkelt utbytbara verktygen från 
den tidigare modellen passar dessutom direkt på nya FR200 Genus.

positiv inverkan på vibrationerna i handtaget. 
På den tidigare modellen, när den övre damm-
sugaranslutningen användes, transporterades 
partiklar genom handtagsröret vilket bidrog 
till vibrationerna. Det kylde också ner handta-
get när kall luft strömmade genom röret.

Dammsugningseffekten har också förbättrats 
genom en större anslutningsdimension, från 28 
millimeter om man anslöt i handtaget och 38 vid 
fräshuset till 50 millimeter. FR200 Genus finns 
precis som tidigare med såväl en elektrisk 1-fas 
eller 3-fas-motor som bensinmotor.

“Handtagsröret blev dessutom blästrat och 
därmed slitet på insidan på grund av den ti-
digare övre placeringen. Vi är verkligen glada 
att Von Arx hörsammat de svenska önskemå-
len om förbättrad vibrationsdämpning och 
dammupptagning. Det är välkomna föränd-
ringar som gjorts och vet att de kommer att 
göra den mycket välkända ytfräsen ännu mer 
lämpad för svenska arbetsplatser”, säger Jose-
fin Silverfur.

KANTFRÄS OCH FINJUSTERING – 
UPPSKATTADE TILLBEHÖR
Som tillbehör till FR200 Genus finns ett reg-
lage för fininställning av fräsdjupet och kant-
fräsen SF60. Reglaget för finjustering kan med 
fördel användas när man fräser bort belägg-
ningar och inte vill komma ner i underlaget. 
Som standard har maskinen fasta lägen för 
fräsdjupet. Kantfräsen minskar avståndet till 
vägg med sin olagrade sida till endast 14 mil-
limeter.

VON ARX FR200 Genus kommer finnas 
tillgänglig på den svenska marknaden under 
våren 2021.

www.epox.se

VON ARX uppdaterar sin väl beprövade ytfräs



DC AirCube - Ren luft i alla miljöer

Kontakta din lokala Dustcontrol-representant för mer information. 
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PRODUKTER FÖR BÄTTRE INOMHUSKLIMAT                    

Enköpingsföretaget Comeco som i år firar 30 år, expanderar 
kraftigt med nya produkter och fler tjänster i helt nybyggda 
lokaler i Enköping.

Fredric Hallberg intill Comecos byggvärmare Thermox 
som implementerades på den svenska marknaden av hans 
pappa Curt Lennart Andersson redan på Bahco-tiden.

F
öretaget Comeco ligger i Enköping och 
grundades 1991 av Curt Lennart Anders-
son. Man kan säga att verksamheten idag 
är uppdelad i två produktinriktningar, en 
klimatinriktad del och en mera mekanisk.

“THERMOX, SVERIGES 
MEST SÅLDA BYGGTORK”
I den klimatinriktade delen av verksamheten ar-
betar man med byggtorkar/värmare, tjältinare, 
luftrenare, och varmluftspannor. Medan man 
i den mera mekaniska delen av verksamheten 
tillverkar maskiner för klippning och bockning 
av armeringsjärn. Denna del av verksamheten 
har också en renodlad mekaniska verksamhet 
där man även jobbar med legotillverkning.

Allt började med att Curt Andersson arbe-
tade för Bahco Ventilation i Enköping, ett le-
gendariskt företag framförallt välkända för att 
ha uppfunnit skiftnyckeln genom sin grundare 
J.P. Johansson. Men Bahco tillverkade som be-
kant en mängd andra produkter också, bland 
annat en serie byggtorkar som kallades just 
Bahco BKB80, ALA80 & ALA40. Curt sålde un-
der många år Bahcos värmare och kunde pro-
dukten på sina fem fingrar. Med tiden överläts 
tillverkningen av värmarna till ett annat Enkö-

pings företag som hette Combac och sederme-
ra till bolaget Arlanda Trading AB som ägdes 
av Kramo, med K. Curt följde med i överlåtel-
sen. När lågkonjunkturen slog till på 1990-ta-
let erbjöds Curt att ta över verksamheten med 
byggtorkarna vilket han gjorde och bildade då 
Comeco Trading AB 1991. Början av 1990-ta-
let var tuffa tider på grund av lågkonjunkturen 

och tillverkningen låg i princip nere fram till 
1994. Men i mitten av 1990-talet fick Comeco 
kontakt med två finländare som visade intresse 
för värmarna och ett samarbetsavtal slöts om 
att värmarna skulle tillsammans med Doka 
OY legotillverkas i Finland. Konstruktionen 
ändrades samt produkten namnändrades till 
Thermox och har sedan dess tillverkats i Fin-
land. Sortimentet av Comecos mobila luftvär-
mare består idag av Thermox K-110-2, Ther-
mox K55-2, Thermox TM250.

Thermox K110-2 är, enligt Fredric Hallberg, 
Sveriges mest köpta byggtork. Den är effektiv, 
säker och lätt att använda. Man har höga krav 
på material och metoder, tack vare detta kan 
man garantera en luftvärmare av högsta klass 
med hela 4 års garanti på värmeväxlaren och 
brännkammaren. Den starka centrifugalfläkten 
garanterar ett högt luftflöde och en hög värme-
effekt men ger samtidigt en tyst gång. Tack vare 
värmeväxlaren är även utblåsningsluften helt fri 
från avgaser. Med sitt Tigerloopsystem (1-rörs-
system) förbättras även driftsäkerheten och 
minskar också brännarens behov av rengöring 
och service - för en enklare vardag. 

Thermox K110-2 används för uppvärmning 
av bland annat byggarbetsplatser, lagerlokaler, 
större garage och växthus. Den mindre Thermox 
K55-2 har samma goda egenskaper som den stör-
re modellen. Den större modellen har en värme-
effekt på max 120 kW och skapar en varmlufts-
mängd på hela 6500 m³/tim medan den mindre 
modellen har en värmeeffekt på max 60kW och 
ger en luftmängd på 4500 m³/tim.

I värmarsortimentet finns även den nya 
Thermox TM250 som ger en maximal värme-
effekt på 230kW och luftmängd på 15500 m³/
tim. Tilläggas skall också att Comeco sedan 
2019 även tagit fram en helt ny serie tjältinare 
kallad Thermox VC80 som effektivt tinar upp 
frusen mark. Tjältinaren fungerar som en vär-
mecentral och väger 750 kg exkl. slangvindor 
och klarar att tina upp ytor på upp till 200m² 
ner till 40 cm djup per dygn.

Från mitten av 1990-talet arbetade inte bara 
Curt i bolaget utan även hans fru Berit och so-
nen Fredric. Idag arbetar även Fredrics fru Nina 
i verksamheten. “Jag kommer ihåg att när vi fick 
igång tillverkningen reste vi land och rike runt 
och besökte maskinuthyrarnas depåer för att 
sälja in våra värmare”, berättar Fredric Hallberg 
när SRT träffar honom på kontoret i Enköping.

TILLVERKNING AV KLIPP- OCH BOCK-
NINGSMASKINER FÖR ARMERING
Under de första tio åren kunde inte försälj-
ningen av värmarna täcka alla kostnader så 
Fredric jobbade också som grävmaskinist för 
att dryga ut inkomsterna. Entreprenadverk-
samheten administrerades i firman Comeco 
Service. Det skulle dröja ända fram till 2008 
innan Fredric helt lade entreprenadtjänsterna 
på hyllan. Orsaken var att Comeco Trading 
stod inför en ganska stor vändning i verksam-
heten. Man utökade nämligen med en helt ny 
produktinriktning vilket var tillverkning av 

Fredric Hallberg (höger) och Comeco har gått 
in som delägare i bolaget Branova Nordic som 
grundades och fortsatt ägs av Fredrik Norell. 
Branova tog med sig luftrenarna Faither och Lifa 
Air in i verksamheten.
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bock- och klippmaskiner för armeringsjärn 
inom byggverksamhet. Allt bottnade i att man 
anställde Tommy Lundberg som kunde allt om 
den här typen av maskiner sedan han arbetat 
på Weelu, som tillverkade bland annat dessa 
armeringsmaskiner.

Nu hade Comeco två viktiga produktlinjer i 
företaget, värmare samt klipp- och bocknings-
maskiner för armering. “Båda dessa produkter 
har sitt ursprung i Enköping och förhopp-
ningen är att vi även på sikt ska kunna ta hem 
tillverkningen av värmarna till Enköping men 
då behöver vi mera produktionsyta. Idag går 
cirka 80 procent av tillverkningen av värmarna 
tillbaka till Sverige så det känns lite bakvänt att 
tillverkningen ligger i Finland”, säger Fredric.

Sedan 2009 har nya modeller av klipp- och 
bockningsmaskiner tagits fram och framåt 
sommaren lanserar man ytterligare en ny 
maskin för armeringsjärn upp till och med 16 
mm. I Sverige och Norge är det Hikoki Power-
Tools som har försäljningsrätten under deras 
varumärke Bendof. På övriga marknader är det 
Comeco. “Vi exporterar lite grann till andra 
länder men har inte kapaciteten att öka försälj-
ningen i nuläget, men intresset finns. ”Vi ser 
god potential för dessa produkter i exempelvis 
Tyskland”, berättar Fredric. Innan pandemin 
drabbade Sverige hade man ett samarbete med 
Business Sweden, tidigare Exportrådet som 
skulle hjälpa till att marknadsföra produkterna 
i exempelvis Tyskland. Men på grund av Co-
vid-19-utbrottet grusades planerna och Busi-
ness Swedens budget skars kraftigt ned så just 
nu ligger detta på is.

BREDDAR MED 
FAITHER OCH LIFA LUFTRENARE
Sedan 2017 har Comeco breddat sitt sortiment 
ytterligare genom samarbetet med företaget 
Branova Nordic och deras produktsortiment 
av luftrenare och avfuktare. Luftrenarna av va-
rumärkena Faither och Lifa Air är ett utmärkt 
komplement. Faither 2000 är en kraftfull luft-
renare för byggarbetsplatsen som klarar tuffa 
påfrestningar då den är tillverkad i formgjuten 
plast. “Det här är en perfekt produkt för uthyr-
ning som tål just tuff hantering”, säger Fredrik 
Norell på Branova Nordic som delar lokaler 
med Comeco.

Luftrenaren Lifa Air är avsedd att förbättra 
inomhusklimat på exempelvis kontor, mobila 
moduler, hem eller liknande. Modellen LA502 
klara att rena luften i lokaler upp till 110 m² 
och LA352 lokaler upp till 60 m². Lifa LA502 
har en mycket hög filterkapacitet och är för-
sedd med två HEPA-filter på hela 4,6 m² samt 
impregnerade aktiva kolfilter på 3,5 kg som ger 
LA502 en stor reningskapacitet. Den tar bort 
hela 99,97% av bakterier, pollen, virus och 
många fler ohälsosamma partiklar samtidigt 
som det enorma kolfiltret tar bort oönskade 
lukter. Den mindre modellen LA352 med ett 
HEPA-filter och fyra aktiva kolfilter säkerstäl-
ler bra luften på en yta upp till 60 m².

“Vi har fått väldigt många positiva kommen-
tarer från uthyrarna både vad gäller Faither och 
Lifa-produkterna. Luftrenarna från Lifa har i 
synnerhet visat sig väldigt effektiva att skapa 
frisk luft i byggbodarna. Faither-renarna är ock-
så väldigt konkurrenskraftiga prismässigt vill 
jag framhålla”, berättar Fredric.

“RENARE LUFT PÅ JOBBET”
Sedan 2018 har Comeco och Branova sjösatt 
ett helt koncept som man kallar “Renare luft på 
jobbet”. Konceptet utgår förstås ifrån de varu-
märken och produkter som man marknadsför 

men tar ett helhetsgrepp på hur 
man skapar ett bättre och mera häl-
sosamt klimat på arbetsplatsen. “Ett 
bra inomhusklimat med ren och sy-
rerik luft, fritt från damm, virus och 
sporer gör att man känner sig fris-
kare och man blir så mycket piggare 
och effektivare. Det finns mycket att 
vinna på genom att ta tag i detta. Jag 
tror att vi är ganska ensamma om 
det här konceptet och vi sjösatte det 
på Nordbygg 2018 i Ramirents mon-
ter”, berättar Fredric.

Att ha ett renare och friskare 
inomhusklimat kräver lite insatser 
och underhåll. Men det räcker inte 

Fredric har gjort en spännande resa med famil-
jeföretaget Comeco sedan man startade och 
förvärvade en industritomt i Enköping som på 
den tiden kostade 800 000 kr och kändes som en 
väldigt stor investering.

Thermox tjältinare och luftrenare från 
Faither och Lifa Air.

med att bara införskaffa luftrenarna. De be-
höver också underhållas genom regelbundna 
filterbyten. För att underlätta för kunden er-
bjuder ”Renare luft på jobbet” något som lik-
nar ett abonnemangsavtal där alla filter byts 
regelbundet för bästa möjliga effekt på inom-
husklimatet. Idag erbjuds detta genom olika 
samarbetspartners som sköter det löpande un-
derhållet för de kunder som abonnerar på just 
“Renare luft på jobbet”.  

NYA PRODUKTIONSLOKALER
En annan nyhet är att Comeco sedan första 
februari i år huserar i helt nya lokaler. Mar-
ken förvärvades för några år sedan och ligger 
knappt ett stenkast från de gamla lokalerna. 
Produktionshall och kontor stod klart till nyår 
så att man kunde flytta in.

“Det har varit en dröm att bygga nya ända-
målsenliga lokaler och nu har vi 1300 m² att 
breda ut oss på. Vi har en otroligt bra personal 
så det känns extra viktigt med nya lokaler med 
tanke på personalen. Jag vill att de ska ha frä-
scha och ljusa lokaler att jobba i. Det förtjänar 
dom verkligen. De ska inte behöva flytta på sa-
ker fram och tillbaka när de jobbar för att det 
är för trångt”, säger Fredric.

I samband med att de nya lokalerna stod 
färdiga förvärvades även en av Comecos under-
leverantörer, Lillkyrka Mekaniska Verkstad och 
företaget Limek AB bildades. Lillkyrka Meka-
niska Verkstad hade under en längre tid varit en 
underleverantör till produktionen av bock- och 
klippningsmaskinerna. “Att jag tillsammans med 
2 anställda övertagit den verksamheten känns 
som ett naturligt steg i utveckling då vi haft ett 
nära samarbete länge och Lillkyrka Mekaniska 
Verkstad är en viktig kugge i vår produktion”, sä-
ger Fredric. Med denna resurs kan man nu även 
erbjuda andra typer av externa legoarbeten som 
svetsning, kantpressning, fräsning, svarvning 
med mera och levererar till flera olika industrier 
och företag i Mälardalen.

Comecos gamla produktionslokaler äger 
man fortsatt men de hyrs numera ut förutom 
en mindre lagerlokal. “Fördelen att ha de gamla 
lokalerna så nära är att vi kan flytta produkter 
och delar med en truck, vi behöver inte någon 
lastbilstransport och det är väldigt smidigt”, 
avslutar Fredric.

www.comeco.nu

Comeco åtar sig också service och reparationer 
av länspumpar. Här är det en Grindex-pump som 
får en översyn.
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med Rototilt QuickChange 
HÖGRE HYDRAULFLÖDE OCH BÄTTRE ERGONOMI 

Teknikutvecklingen inom entreprenadbranschen fortsätter. Effektivitet och ergonomi 
går allt tydligare hand i hand. Det senaste exemplet är den nya generationen hel-
automatiska snabbfästessystem som introducerar nya innovativa fördelar för såväl 
maskinfästen, tiltrotatorer som redskap. 

“
Jag var skeptisk till en början, men det 
här är skillnad som natt och dag”, kom-
menterar Matti Ainasoja på Lindbergs 
Last & Planering, som testat Rototilt 
QuickChange under ett års tid.

Det helautomatiska snabbfästessystemet 
innebär en stor effektivitetsökning då gräv-
maskinföraren inte ens behöver lämna hytten  
för att byta mellan olika hydrauliska redskap. 
Samtidigt ökar säkerheten markant då ingen 
behöver röra sig runt maskinen i samband 
med redskapsbyten. Rototilt har också inte-
grerat säkerhetslåset SecureLock i det nya sys-
temet, vilket innebär att maskinoperatören får 
en tydlig kvittens på att verktyget under fästet 
är korrekt kopplat tack vare inbyggd låssensor 
i cylindern.

HÖGRE HYDRAULFLÖDEN
Ett av målen för Rototilt har varit att utveckla 
ett system som ska kunna hantera högflödes-
krävande redskap som finns på marknaden. 
Egna tester och mätningar visar också på att 
det målet uppnåtts med råge. Såväl de test-

förare som fått prova Rototilt QuickChange i 
förväg som kunder som nu investerar i den nya 
tekniken välkomnar systemet:

“Det är en helt ny värld, ett väldigt sta-
digt snabbfäste med automatisk koppling av 
slangarna som gör att jag aldrig behöver ut ur 
maskinen för att byta redskap. De som aldrig 
tänkt investera i den här tekniken ska heller 
inte prova, för när du testat kan du inte vara 
utan – så bra är det”, ler Johan Lindberg på 
Lindbergs Last och Planering i Norsjö.

Han får medhåll av kollegan Matti Ainasoja:
“Jag är lite traditionell och var först ganska 

skeptisk. Men nu har jag testat under ett års tid 
och känslan är lite som när man nyss tagit körkort 
– friheten! Dessutom kan jag snabbt ställa bort 
tiltrotatorn och sätta redskapet direkt på syste-
mets maskinfäste och på så sätt få extra kraft när 
jag t ex ska köra tandskopa eller tjälkrok.” 

Tidsaspekten är en annan fördel:
“Jag sparar flera timmar varje dag. Men det 

viktigaste är ändå inte tiden, utan att jobbet 
blir gjort på ett säkert och rätt sätt”, berättar 
Robert Viklund, Viklunds Gräv AB.

ÖPPEN STANDARD
En annan fördel för föraren är att Rototilt 
QuickChange baseras på den öppna stan-
darden för helautomatiska snabbfästen till 
grävmaskiner, Open-S. Det är en vidareut-
veckling av den symmetriska snabbfästes-
standarden för grävmaskiner, S-standarden 
som ger maskinförare och entreprenörer val-
frihet när det gäller att kombinera tiltrota-
torer med redskap från olika tillverkare som 
ingår i standarden.

“Vi tror på sund konkurrens, där branschens 
aktörer tävlar om att ha de bästa produkterna, 
inte att låsa in kunder i ett slutet gränssnitt. 
Köper kunden en tiltrotator från Rototilt ska 
man känna sig trygg med att alla hydrauliska 
redskap som följer Open-S standarden passar 
ihop”, säger Anders Jonsson, VD på Rototilt 
som tillsammans med Steelwrist är initiativta-
gare till Open-S. 

Open-S ägs och förvaltas av en fristående 
organisation, Open-S Alliance, som i sin tur 
leds av ett råd med tekniker från en växande 
skara medlemsföretag.



MASKINER FÖR PROFFS
WWW.MATEK.SE

VINKELSLIP Eco Max Vario
Vinkelslip från Galeski för våtkapning. 

Utrustad med ett smalt klingskydd för att ge bästa 
möjliga översikt och ergonomi.

STENSÅG Battipav Expert
Stensåg EXPERT 400S-700 är stora, stabila, kraftiga 

och exakta vattenkylda stensågar för upp till Ø700 mm 
klinga. För Lecablock, betongblock, granit och liknande.

FRÄSMASKIN Galeski Atlas Max 82
Fräsmaskin för torrbearbetning. Lång slang med smart 

fastsättning för anslutning till dammsugare & aluminium 
konstruerat skydd för maximal ”dammåtervinning”.

Tel. 0411–55 57 25  I   www.matek.se   I   info@matek.se

BETONGKEDJESÅG  ICS 680GC
För kapning och håltagning i murverk, lättarmerad be-
tong och tegel. Klarar kvadratiska öppningar från 12x12 

cm utan överkapning och sågdjup upp till 
30 cm eller 35 cm.

KEDJESÅG ICS 890 PowerGrit
Är idealisk för VA-branschen. Klarar att kapa material 

som: gjutjärnsrör, segjärnsrör, PVC- och HDPE-rör. 
Går utmärkt att kapa även när det är vattenflöde i rör.

KEDJESÅG CS 695XL Force 4 ProForce
Den kraftigaste bensindrivna kedjesågen i ICS sortiment. 

Mycket stryktålig maskin som trivs bra i hård miljö. För 
kapning och håltagning i armerad betong, granit, sten, 

tegel, murverk och liknande.
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INTE SOM ANDRA LUFTRENARE

  Tar även bort det allra finaste, farliga kvartsdammet

   Tar bort mögelsporer, virus och bakterier

   Reducerar illaluktande ämnen, rök och gaser

   Smarta extrafunktioner som t.ex. timerinställning,  
 varningslampa för filterbyte m.m. 

   Justerbar joniserings- och luktreducerande effekt

   Väl beprövad och använd på marknaden sedan flera år

Jonex  -  En kraftfull förbättrare av arbetsmiljön!

Joniseringsaggregat
JONEX

BÅSTAD • MALMÖ • GÖTEBORG • SOLNA • TEL. 0431-710 00 • MIDHAGE.SE

Midhage Annons PD1 Jonex 2021.indd   1Midhage Annons PD1 Jonex 2021.indd   1 2021-02-17   12:48:152021-02-17   12:48:15

www.steelwrist.com

SQ Helautomatiska fästessystem
• Front Pin Lock - extra säkerhet
• Förbättrade flödesegenskaper
• Stålgjutet

AU

TO CONNECTION

STEELWRIST
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handhållet 2021 
NYTT                   

Varje år skriver vi på Professionell Demolering om nyheter inom handhållna 
maskiner och verktyg. I år ser vi framför allt en handfull nyheter inom hand-
hållet från några av branschens mest välkända märken.

M
ilwaukee släpper den nya tigersågen 
M18 Fuel Sawzall, som är utrustad 
med en motor som levererar 3000 
slag per minut och har en slaglängd 
på 32 mm. Denna maskin kommer 

med uppgraderad vevmekanism, sågblads-
klämma med anti-korrosionsegenskaper, en 
uppgraderad funktion för sågbladsbyte, samt 
en metallförstärkt batterianslutning. Tigerså-
gen finns tillgänglig med eller utan One-Key. 
Med One-Key-appen är det möjligt att välja 
prestanda för applikationer, till exempel jus-
tering av hastigheten för smidigare start av 
sågningen och aktivering av en sågbroms. Den 
automatiska bromsen stoppar klingan när 
materialet bryts igenom vilket förhindrar oav-
siktliga kapningar i intilliggande material. An-
vändarna kan skapa egna driftlägen och växla 
mellan upp till tre sparade lägen. När verktyget 
har ställts in behövs inte längre appen. Med 
One-Key går det även att spåra verktyget, få 
servicemeddelanden och hantera lager. Maski-
nen har RedLink Plus och RedLithium.

MAKITA LANSERAR 
SLADDLÖS KAPMASKIN
Makita 18V X2 (36V) LXT Brushless 9" Power 
Cutter är ett sladdlöst verktyg för att skära ige-
nom betong, metall och murverk. XEC01PT1 

har ett maximalt skärdjup på 3-1/2" och kan 
bland annat skära igenom l-formade bjälkar, 
stålrör (3") och armeringsstål (3/4" -#6). Efter-
som kapmaskinen är sladdlös har den lättare 
vikt, ingen oljeblandad bensin, inga utsläpp, 
ingen dragstart och inget motorunderhåll, en-
ligt Makita. Detta gör det bland annat möjligt 
för användaren att använda kapmaskinen in-
omhus, i små utrymmen och på höga höjder, 
och ger rentalföretag mindre underhåll och 
inga motorfel på grund av felaktig bränsle-
blandning, enligt Makita. XEC01 inkluderar 

ett integrerat dammbekämpningssystem med 
kontinuerlig vattentillförsel som följer OSHA 
Table 1 Compliance-reglementet inom be-
tongapplikationer. Vattenflödet kontrolleras 
med en justeringsknapp. XEC01PT1 har en BL 
Brushless-motor som levererar 6600 rpm och 
är specifikt byggd för ändamålet. Active Feed-
back-Sensing Technology stänger av motorn 
om klingans rotation plötsligt stoppas. Den 
elektriska bromsen bromsar klingan på fyra 
sekunder eller mindre, enligt Makita. Makitas 
Extreme Protection Technology är designad 
för att förbättra verktygets funktion under 
tuffa förhållanden genom att kanalisera vatten 
och damm från viktiga interna komponenter. 
Extra funktioner inkluderar bland annat en 
remdriftsdesign.

TYROLIT SLÄPPER NY RINGSÅG
Tyrolit presenterar nya ringsågen HRE410, 
ett tillägg för WSE1621 väggsågsystem. Denna 
elektriska ringsåg är ergonomisk och gör ar-
bete utan överskärning möjligt, enligt Tyro-
lit. I flera år har Tyrolit fokuserat på modulär 
användning av deras maskiner. HRE410 är en 
elektrisk ringsåg som ska användas med sty-
renheten på WSE1621-väggsågen. HRE410 ut-
vecklades för att undvika överskärningar. Med 
sågdjup upp till 300 mm är denna nya ringsåg 
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ett alternativ till hörnborrning eller kedjesåg-
ning. Båda handtagen kan justeras, där det 
bakre handtaget kan vridas 90°. Maskinen har 
en 6,5 kW motor med P2 högfrekvent teknik, 
samt en inbyggd lampa som visar överbelast-
ning och övertemperatur. Vattenflödet kan 
kontrolleras direkt vid handtaget.

NY STICKSÅG OCH 
NYA SLIPAR FRÅN FLEX SCANDINAVIA
Flex Scandinavia släpper betongslipen LD16-8 
125R, lämpad för planslipning på mineraliska 
underlag. Dammutsuget skyddar mot aggres-
sivt damm och håller betongspåren öppna. 
Maskinen har bland annat 1600 W motor, 
dammutsugskåpa med borstkrans och sväng-
bart kantsegment. Flex Scandinavia lanserar 
även den kompakta betongslipmaskinen LDE 

16-8 125 R, Kit TH-Jet, utrustad med variabel 
hastighet för bättre kontroll vid finbearbet-
ning med mindre tryck. Modellen är lämpad 
för exempelvis bearbetning av väggar. Maski-
nen har bland annat justerbart varvtal (1450 
W, 125 mm), elektronisk varvtalskontroll, samt 
svängbart kantsegment (reglerbar i höjd för 
anpassning till olika slipskålar). Den nya bat-
terislipen SE 125 18.0-EC/5.0 Set (SupraFlex 
18,0 V) är lämpad för bland annat lackerade 
ytor, trä, sten och metall. Maskinen har bland 
annat varvtalsval med fyra nivåer, konstant 
varvtal med hjälp av tachometer, samt olika 
planet- och vinkelväxlar för bullerreducering 
och vridmoment.

Flex Scandinavia lanserar även batteristick-
sågen JSB 18.0-EC med bygelhandtag, som har 
vibrationer på 3,4 m/s². Modellen använder sig 
av en ny generation borstlösa motorer. Den har 
bland annat steglös inställning av såghastighe-
ten med potentiometerhjul med uppstartsau-
tomatik i läge A, pendelslag i fyra steg, byte 
av sågblad utan verktyg med snabbspännsys-
tem och utkastningsfunktion, sågbladsstyrning 
med dubbla rullar och sågbordsinställning för 
geringssågning upp till 45°, 0-spärr (kan för-
skjutas bakåt för sågning intill kanten), EMS, 
fotplatta, avtagbar glidsko och utsug Ø 27 mm.

AGP UTÖKAR FÖR 
BORRNING I BÅDE VÅTT OCH TORRT
Drome lyfter fram AGPs DM8P som en opti-
mal handhållen treväxlad borrmaskin med en 
stark motor på 2500W. Borrmaskinen har en 
kompakt konstruktion som är framtagen för 

våtborrning upp till 202mm. Motorhus och 
växellåda är tillverkad i magnesium för minimal 
vikt kombinerat med maximal styrka. DM8P är 
dessutom utrustad med inbyggda vattenpass 
horisontellt och vertikalt samt sidohandtag för 
utmärkt borrkontroll. Motorn är utrustad med 
överbelastnings- och överhettningsskydd. Borr-
maskinens sidohandtag linjerar med axeln för 
bra kontroll och rätt ergonomi.

En annan handhållen och eldriven borrma-
skin från AGP är DM62 som är en tvåväxlad 
stark borrmotor på 2000W med en kompakt 
konstruktion, framtagen för torrborrning i ar-
merad betong upp till 162mm. Motorhuset är 
tillverkat i magnesium för minimal vikt kombi-
nerat med maximal styrka. DM62 är dessutom 
utrustad med inbyggda vattenpass horisontellt 
och vertikalt, anslutning för dammsugare samt 
sidohandtag för utmärkt borrkontroll. Motorn 
är försedd med en avstängningsbar slagfunk-
tion naturligtvis även överbelastnings- och 
överhettningsskydd.

En intressant nyhet från AGP är också deras 
nya giraffslip AGP SB9. Giraffslipen är bran-
schens lättaste och en supereffektiv 225mm tak/
väggslip för maximal produktivitet och minimal 
ansträngning. Maskinen väger endast 2.8 kg 
och utrustad med en borstlös 450W motor.

SB9 garanterar jämn hastighet för perfekt 
finish. SB9 har ett följsamt sliphuvud och upp-
fällbar kantlist som effektivt bearbetar över-
gången mellan vägg och tak.  Vikten är nog-
grant balanserad mellan sliphuvud och motor 
för bästa kontroll. Giraffslipen är 143 cm och 
har en slipdiameter på 225 mm. Slipen har sex 
olika hastighetsnivåer som erbjuder en jämn 
hastighet för perfekt finish och går att anslut-
ning till dammsugare för att minimera damm-
spridningen. Maskinens borstlösa motor krä-
ver minimalt underhåll.

Väl värt att nämna i sammanhanget är 
också AGPs övriga och befintliga sortiment av 
eldrivna borrmaskiner, handhållna sågar samt 
ringsågar. Till detta kommer också AGPs spår-
sågare och betongslipar, AGP BG125, AGP BG5, 
AGP G125 AGP G5. 

www.drome.se



rototilt.se

Open-S – den öppna standarden för helautomatiska snabbfästen.
Läs mer på www.opens.org

Den nya generationens helautomatiska snabbfästessystem, 
Rototilt QuickChange™, är här! För maskinfästen, tiltrotatorer och 
redskap. Med banbrytande teknik och innovativa lösningar erbjuder 
den dig lång livslängd, hög säkerhet och bättre totalekonomi.

Framtiden är här.

Nu jobbar jag säkrare 
och snabbare, och 
slipper springa in och ut.*

*Se vad förarna själva tycker på 
rototilt.com/quickchange
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Vid sidan om att satsa kraftfullt på den 
svenska håltagnings- och rivningsmark-
naden är Drome också aktiva på de por-
tugisiska och spanska marknaderna med 
sina diamantverktyg men också vad gäller 
maskiner. För tre år sedan började man 
sälja vajersågar parallellt med sina serier 
av diamantverktyg inklusive diamantvajer.

Drome har idag tre storlekar av vajer-
sågar, 22, 55 och 75 kW. Sågarna är utrus-
tade med Siemens-motorer och Yaskawa-
inverters.

“Det är tre år sedan vi sålde den första 
av våra vajersågar till Portugal. Fram tills 
idag har vi sålt tio sågar av den största mo-
dellen på 75 kW till Spanien och Portugal. 
Sågarna går hela dagarna under väldigt 
tuffa förhållanden. Nu har verksamheten 
tagit ordentlig fart och orderböckerna är 
i de närmaste fulla för 2021. Vi har även 
börjat sälja den största sågen och den 
minsta på 22kW till de svenska och norska 
marknaderna”, berättar Roger Jonasson på 
Drome.

Roger framhåller att vajersågarna är 
enkla at arbete med och lätta att lära sig. 
Dessutom ger de ett konstant och mycket 
mjukt drag som håller vajern skarp.

“Vi har också konkurrenskraftiga priser 
för den här typen av vajersågar som spän-
ner mellan 140,000 till 385,000 kr”, tilläg-
ger Roger.

www.drome.se

Nu kommer 
vajersågar 
från Drome

Den nya modellen är utrustad med paneler 
som erbjuder åtkomst till motorrummet från 
alla tre sidor. Den uppdaterade modellen har 
en så kallad Programmable Logic Controller 
med kontrollpanel som standard. Den har även 
en fjärrkontroll så att användaren kan justera 
käftens så kallade Close Side Setting och starta 
eller stoppa direkt från hytten. Bison 120 har 
varit en kärnprodukt för EvoQuips portfolio 
sedan den lanserades 2016. “Bison 120 har visat 
sig vara en mycket populär EvoQuip-maskin 
bland kunder över hela världen på grund av 
sin enkla transport, enkla användning och för 
att den är idealisk för enoperatörsanvändning, 
samt ger möjlighet till att snabbt omvandla 
avfall till vinst”, säger Gaby Stewart, product 
manager EvoQuip.

Den uppdaterade Bison 120 har testats på 
olika platser under de senaste sex månaderna, 
exempelvis på Watertop Farm i Ballycastle i 
Nordirland, Storbritannien, där käften rev en 
gammal lada som ursprungligen byggdes på 
1960-talet. Ägaren Patsy McBride bestämde sig 
för att riva ladan efter att ha upptäckt att han 
kunde återvinna materialet. Enligt EvoQuip 
var han mycket nöjd med att spara kostnader 
genom att bearbeta och använda det rivna 

materialet och att göra sitt för miljön genom 
att återanvända material. ”På grund av Bisons 
prestanda har vi material som vi kan använda 
snarare än att slösa – ta värdelöst material för 
att fylla i några hål i vägen runt gården”, säger 
Patsy McBride. ”Det har varit ett idealiskt fyll-
nadsmaterial för underlag på våra körfält, för 
att skapa nya spår för får, för underhåll av mar-
ken kring grindarna och för fyllning runt vår 
nya byggnad. Det är en käft som heter duga; vi 
kan hålla den upptagen under hela året!”

Bison 120 har utformats specifikt för opera-
törer för vilka mångsidighet, manövrerbarhet 
och transportabilitet är av största vikt, enligt 
EvoQuip. Bison 120 är tillräckligt liten för att få 
plats i en container för transport, men tillräck-
ligt stark för att klara tuffa applikationer, enligt 
EvoQuip. Bison 120 har en 680 mm x 400 mm 
käftkross. Käften drivs hydrauliskt, vilket gör 
det möjligt för kunden att reversera krossen för 
att rensa ett blockage, samt att kunna köra kros-
sen baklänges permanent för klibbiga applika-
tioner såsom asfalt. Möjligheten att justera käf-
tens inställning och manövrera hela ekipaget 
från fjärrkontrollen möjliggör snabb och enkel 
installation för kunden, enligt EvoQuip. Bison 
120 är lämplig för små och medelstora jobb.

Det uppdaterade krossverket Bison 120 erbjuder förbättringar 
utformade för enklare användning, underhåll och transport. 
Krossverket har en Deutz 2.2 L3 Engine Stage V-motor, större 
drivmotor för krossenheten och en justerbar bältesspännare.

EvoQuip lanserar 
uppdaterad Bison 120
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Kiesel Scandinavia AB är återförsäljare av en 
rad olika varumärken för rivnings, återvin-
ning och skrothantering i Sverige, bland annat 
Genesis, Rockwheel och Hammels produkter. 
Under förra året lanserade tillverkarna ett an-
tal nyheter som vi här kort redogör för.

I oktober släppte Genesis Attachments sin 
nya pulveriserare GDT 590 som ingår i Ra-
zer Demolition Tool-serien. Modellen är den 
tyngsta och passar standard grävare samt de 
flesta höjdrivarna i vikter upp till 55 ton.

GDT 590 ökar operatörens flexibilitet i av-
ancerad rivningsprojekt såsom rivning av hög 
byggnader, broar, återvinning av betong med 
mera och har en käftöppning på 1320 mm, ett 
käftdjup på 1181 mm och en längd på 3,6 meter. 
För att ytterligare förbättra bearbetningsför-

måga passerar GDTs överkäke genom under-
käken som har ett öppet avlastningsområde 
som gör att material lätt kan passera igenom 
och förhindra låsning. 

En annan nyhet från Genesis är multiverk-
tyget GRX 295 som ingår i serien Genesis Razer 
X Multi-Jaw Demolition Tool-serie. Det nya 
verktyget möjliggör byte av käft på två minu-
ter eller mindre utan att operatören behöver 
lämna hytten. GRX 295 har tre olika käftar, 
betongsax, pulveriserare och skrotsax. Käft-
öppningen spänner från 508 mm till 762 mm 
beroende på vilken käft som används. Käftdju-
pet är 508 mm för skrotsaxkäften, 813 mm för 
betongsaxen och 762 mm för pulveriseraren.

Verktyget är designat för bärare i klassen 
29,5 ton och uppåt.

Kiesel säljer även Roklas maskinburna rote-
rande fräshuvuden på den svenska marknaden 
som säljs under varumärket Rockwheel. Under 
förra året ändrade man designen på frästän-
derna på samtliga modeller och kunde med 
den nya designen skapa en mer kontinuerlig 
fräsning med högre kapacitet. Värt att nämna 
är att också att Rokla i slutet av 2019 förvär-
vat Hartl Crushtec från Epiroc som tillverkar 
maskinburna krosskopor.  Sist men inte minst 
ska nämnas att Kiesel Scandinavia även säljer 
tyska Hammel Recyclingtechniks kompletta 
sortiment av mobila sekundärkrossar för åter-
vinningsindustrin. Krossarna och siktarna pas-
sar utmärkt för att återvinna bland annat olika 
typer av rivningsmaterial.

www.kiesel.se

Kiesel Scandinavia släpper nyheter från Genesis och Rockwheel

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

Hamnanläggningar och kajer - Vatten-
kraftverk - Kärnkraftverk - Väg- och
järnvägsbroar - Betongpelare
Våra uppdrag – oftast komplicerade och på
svåråtkomliga ställen, kräver stor kom-
petens och specialanpassad utrustning.
Erfarenhet finns efter drygt 25 års
produktion.
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Avancerad
Vattenbilning

Vattenbilning i
Göteborgs HamnGå gärna in och

läs fler nyheter 
och reportage på:

www.pdworld.com
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F
öretaget DS Product Scandinavia AB 
lanserar nu ett innovativt slutet system 
för hantering av damm på bland annat 
byggarbetsplatser. Systemet passar till en 
rad olika typer av applikationer där bygg-

damm, bakterier, odörer med mera kan ställa 
till stora problem. Systemet omfattas av juster-
bara väggmoduler i kombination med effektiva 
och avancerade luftrenare utan filter. 

BEPRÖVAD METOD I 30 ÅR 
Luftrenarna är utvecklade i Finland sedan 
över 30 år tillbaka och väggmodulerna över 6 
år. Under utvecklingen har flera aktörer från 
byggbranschen varit med och gjort tester med 
mycket goda resultat.  Det är först i år som 
man på allvar börjat marknadsföra produk-
terna på den svenska marknaden. 

“Vi ser en mycket stor potential för systemet på 
den svenska marknaden. Här finns en särskilt stor 
medvetenhet om värdet av att bekämpa dammet 
på byggarbetsplatsen och med vårt system kan vi 
säkerställa en effektiv dammhantering”, säger Ro-
bert Siltanen på det svenska säljbolaget i Järfälla. 

STÄLLBARA VÄGGMODULER 
Att skapa ett inkapslat område på byggarbets-
platsen, ofta med undertryck, för att hantera 
byggdamm kan ofta vara ett ganska krångligt 
arbete när man använder traditionella meto-
der som inkludera byggplast. Med DS Products 
ställbara modulväggar kan ett utrymme effek-
tivt avskärmas helt utan verktyg. Väggarna är 
ställbara och kan anpassas exakt efter golv- och 
takytor och sammanfogas enkelt med varandra. 
Det här är både en unik och kostnadseffektiv 
lösning med snabb installation och demon-

Ny metod från Finland kombinerar undertryck, luftrening och ställbara 
väggmoduler för att effektivt eliminera byggdamm.

tering som fungerar i alla typer av utrymmen. 
Väggmodulerna sparar också energi och skapar 
en bra miljö i jämförelse med traditionella me-
toder med engångsplast och ökar även säkerhe-
ten. Isoleringsvärdet motsvarar ett tjockt term-
iskt glas vilket gör att det inkapslade utrymmet 
kan effektivt värmas upp. Väggmodulerna är 
lätta att lyfta och arbeta med då konstruktion är 
i aluminium och polykarbonat. 

När området är avskärmat med väggmodu-
lerna är det dags att installera luftreningssyste-
met innan arbetet kan börja. Luftrenarna till-
verkas av finska bolaget AAVI Technologies OY. 
Det svenska bolaget heter AAVI Technologies 
Sverige Infot AB. AAVI har ett flertal modeller 
som lämpar sig för byggarbetsplatser. AAVI an-
vänder sig av både mobila och stationära luft-
renare, där en del jobbar med undertryck och 
värmeväxling. Allt detta för att skapa en effektiv 
luftrening, samtidigt som man sparar på en-
ergi. AAVI-teknologin rengör inomhusluften på 
mycket små och skadliga partiklar ända ner till 
nano-storlek, dödar virus, bakterier och tar bort 
föroreningar, byggdamm, kemikalier, mögel 
och allergener. Över 99 procent av luftförore-
ningarna elimineras. Det som skiljer AAVI luft-
renarna från andra luftrenare är att de fungerar 
utan filter. Alla partiklar samlas upp i luftrenar-
na och det finns inget behov av filterbyte eller 
krångel med filterrensning. Själva insamlingsy-
tan kan rengöras med vatten. Vid hälsovådliga 
partiklar omhändertas material för deponi. 

LUFTRENARE UTAN FILTER 
Själva AAVI-teknologin bygger på att alla par-
tiklar, när de kommer in i luftrenaren, duschas 
så att de får en negativ laddning. De negativt 

laddade partiklarna fastnar på den positivt lad-
dade uppsamlingsytan. Partiklar som virus och 
bakterier dör i denna process. Luften passerar 
därefter genom ett aktivt kolfilter som tar bort 
VOC-gaser och dålig lukt. Processen säkerstäl-
ler att luften är helt fri från partiklar av alla stor-
lekar, mikrober, skadliga gaser och kemikalier. 
Den rena luften återcirkuleras därefter i loka-
len. Ett automatiskt rengöringssystem rengör 
därefter maskinens uppsamlingsytor med rent 
vatten. Det i vissa fall hälsovådliga vattnet sam-
las upp och deponeras. Autorengöringen mins-
kar behovet av underhåll samt säkerställer hög 
rengöringseffekt under drift. Efter rengöringen 
startas luftrengöring automatiskt igen. 

Systemet är godkänt inom EU och tillver-
karna är både ISO 9001 och 14001 certifierade. 

Systemet från Finland med DS-modulerna 
och AAVI-luftrenarna framhåller att stora 
kostnadsbesparingar kan göras vid renovering 
av exempelvis bara en lägenhet där systemet 
används på upp till 35 procent. Vid renovering 
av 10 lägenheter ligger besparingsgraden på 
upp till 89 procent och vid 100 lägenheter hela 
95 procent, enligt tillverkarna. 

DS Product Scandinavia AB och AAVI Tech-
nologies Sverige Infot AB vänder sig nu direkt till 
svenska entreprenörer som arbetar med rivning, 
betonghåltagning, betonggolvslipning och tra-
ditionella bygg- och anläggningsentreprenörer 
som arbetar i dammiga och hälsovådliga miljöer. 
Man vill också rikta sina produkter till Sveriges 
maskinuthyrare då systemet också mycket väl 
lämpar sig att hyra ut. Man söker också återför-
säljare för systemet. Det samlade namnet för sys-
temet i Sverige är Byggdammhantering.se. 

www.byggdammhantering.se  

Byggdammhantering.se lanserar ny metod för svenska marknaden
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snart 30 år på marknaden
TREVI BENNE, EN STRÄVSAM PIONJÄR TROTS

Det hela började i Italien i början av 1990-talet när en far och hans tre söner lade grun-
den till vad som idag är Trevi Benne S.p.A. - ett företag som årligen omsätter 30 miljoner 
euro och som producerar en rad olika hydrauliska redskap med 80 procent exportandel. 
Trevi Bennes maskinburna verktyg för rivning, återvinning och sortering har sålts på den 
svenska marknaden av Andersen Contractor sedan 2002.

I
talien utmärker sig för att vara en stor pro-
ducent av både mekaniska och hydrauliska 
grävmaskinredskap, inklusive redskap för 
rivnings-, sorterings-, skrothanterings- och 
återvinningsuppgifter. Genom Trevi Bennes 

svenska återförsäljare, Andersen Contractor, 
har Professionell Demolering många gånger 
under årens lopp bevakat den italienska tillver-
karen  i Noventa Vicentina i norra Italien. Snart 
fyller man 30 år så det är dags igen.

5500 SKOPOR OCH 
1200 RIVNINGSREDSKAP PER ÅR
Trots att Trevi Benne grundades 1992 och 
snart fyller 30 år, har man fortfarande en at-
tityd som ett ungt och pionjärfyllt företag som 
är angeläget om att utveckla och hitta nya 
revolutionerande tillbehörslösningar för sina 
kunder. Trevi Benne har alltid varit ett famil-
jeägt företag och verksamheten startade i byn 
Agugliaro inte långt från Noventa Vicentina 
där deras fabrik ligger idag. Företaget leds idag 
av Luca Vaccaro och verkställande direktören 
Michele Botton. Företaget har för närvarande 
105 anställda.

1992 började allt med endast 10 anställda, 
inklusive grundaren och hans tre söner, som 
arbetade på en produktionsyta på 2 700 m² 
vilket ska jämföras med dagens 27 000 m². Fö-

retaget har idag en årlig omsättning på över 30 
miljoner euro, med över 80 procents export-
andel till ett 50-tal olika länder genom mer än 
100 återförsäljare.

En av dessa återförsäljare är Andersen Cont-
ractor i Örsundsbro som sålt Trevi Bennes pro-
dukter sedan 2002 på den svenska marknaden. 
“Vi har allt sedan start haft ett fantastiskt sam-
arbete med Trevi Benne. En utomordentligt 
duktig och lyhörd tillverkare som går utanför 
boxen om man så säger. De löser alla problem 
med skräddarsydda verktygslösningar som 
kommer våra rivnings- och återvinningskunder 
till gagn”, säger Svend M Andersen som är vd 
och grundare för Andersen Contractor.

Förutom Trevi Bennes utvecklings-, försälj-
nings- och ekonomiavdelningarna består pro-
duktionsavdelningen av 16 arbetsstationer för 
rivnings- och återvinningsredskap och 20 ar-
betsstationer för skoptillverkningen. Majorite-
ten av komponenterna produceras i egen regi, 
men vissa delar produceras av åtta närliggande 
partners. Årligen producerar Trevi Benne cirka 
5500 skopor och redskap och 1200 rivnings- 
och återvinningsredskap, där företaget använ-

I mitten Luca Vaccaro, ägare och CEO för Trevi 
Benne. Till höger marknadschef Christian Tadiotto 
samt sales office coordinator Alessandro Lembo 
framför världens största betongsax, HC 250 som 
väger över 27 ton.

Primärkrossen HC 60.
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der cirka 4500 ton stål per år. Stålet kommer 
naturligtvis från svenska SSAB.

1999 flyttade Trevi Benne från anlägg-
ningen i Agugliaro till en anläggning på 9000 
m² i Noventa Vicentina. 2007, när man firade 
15 år i affärer, flyttade företaget igen till ett 
nytt produktionscenter på 13000 m². År 2015 
byggdes anläggningen till med utrymmen för 
försäljning och administration med 450 m² 
och 2017 kompletterades ytterligare 900 m² 
produktionsförlängning för produktion av riv-
ningsutrustning. Nu, 2021, pågår ytterligare ett 
utbyggnadsprojekt så man totalt kommer att 
hamna på 27000 m².

SKOPOR OCH SNABBKOPPLINGSSYSTEM
Trevi Bennes verksamhet började med utveck-
ling och tillverkning av gräv- och lastskopor för 
grävmaskiner och snabbkopplingssystem för 
skopor och utrustning för lastare. Trevi Benne 
fick till och med pris på SaMoTer-utställningen 
i Italien 1993 för sitt självlåsande snabbkopp-
lingssystem för grävmaskiner och uppfin-
ningen och patent för den första maskinburna 
siktskopan år 1994. Samma år utvecklades och 
tillverkades också de första rivningsredskapen.

Företaget har vuxit och utvecklats mycket 
sedan starten men det har inte alltid varit en-
kelt. “Många problem uppstod i förverkligandet 
av de första modellerna. Framför allt saknade 
vi alldeles i början insikten i att köpa rätt ma-
terial och vi hade brister i kunskapen om själva 
materialets beteende under den faktiska riv-
ningsfasen. Men vi var unga och hungriga men 
samtidigt kanske lite naiva”, förklarar Trevi 
Bennes marknadschef Christian Tadiotto, som 
har varit hos företaget sedan 1997 och började 
som 24-åring. Christian är ödmjuk i sitt sätt 
att beskriva företaget på den tiden. Men viljan 
att göra rätt fanns där utan tvekan. “Tilläggas 
kan även att vi var oerfarna gällande design, i 
studier av kinematik, i beräkningar av material-
motståndet vid påfrestningarna från rivning. Vi 
hade svårigheter att hitta pålitliga komponen-
ter. Alla dessa faktorer gjorde vårt första insteg i 
rivningsvärlden komplicerat. Det var först 1996 

Svend M. Andersen grundade Andersen Contrac-
tor AB i början av 1990-talet och började sälja 
Trevi Bennes utrustning 2002. Svend är pensione-
rad idag men fortfarande delvis aktiv i bolaget.

Första betongkrossen från 
Trevi Benne 1996.

som vi med tre års erfarenhet, inte bara inom 
produktion utan också mycket fältarbete, star-
tade en standardproduktion av de första primä-
ra rivningskrossar och de första stationära och 
roterande pulveriserarna”, säger Christian.

Efter några hårda år under 1990-talet bör-
jade saker och ting utvecklas snabbare och 
snabbare. Produktsortimentet byggdes på och 
utvidgades kontinuerligt. Idag är produktio-
nen uppdelad i två huvudkategorier: Kategori 1 
är redskap för rivning, återvinning, hantering, 
metallklippning och skogsbruk. Kategori 2 är 
redskap för jordbearbetning, inklusive skopor 
för grävmaskiner och lastare, snabbkopplingar 
och tunga skopor för gruvsegmentet. “Inom 
rivnings- och återvinningsredskap har vi 26 
kompletta serier av redskap med totalt 170 oli-
ka modeller. När det gäller vikt börjar det med 
den minsta PMZ 02C-gripen på 145 kg till den 
primära krossen HC 250, som väger hela 27300 
kg”, berättar Christian.

Skopor för grävmaskiner och lastare, snabb-
kopplingar och i allmänhet all utrustning för 
entreprenadmaskiner, klassificeras i olika klasser 
med hänvisning till vikten på manövermaskinen. 
Varje typ av skopa och diverse annan utrustning 
kan anpassas med olika komponenter och ma-
terial enligt användarens önskemål och behov. 
Med en katalog på över 120 sidor och mer än 
5500 skopor producerade per år är det svårt att 
ange hur många modeller som finns i sortimen-
tet. “Vi kan bara säga att vi tillverkar alla verktyg 
som en minigrävare på 1,5 ton till en 500 tons 
gruvgrävare kan bära”, förklarar Christian.

PRODUCERAR VAD KUNDEN BEHÖVER
Trevi Benne är främst en tillverkare som bygger 
det kunden behöver, och det har byggts många 
skräddarsydda tillbehör genom åren. Skräddar-
sydd produktion representerar cirka 20 procent 
av företagets omsättning. “Vi är inte serietillver-

Trevi Bennes marknadschef Christian Tadiotto.

kare i den bemärkelsen och vi har ingen organi-
serad produktionsprocess för repetitiv seriepro-
duktion. Tack vare vår effektiva lagerhantering 
och utbytbarheten av vissa standardkomponen-
ter, till exempel rotationsenheterna för rivnings- 
och återvinningsredskap, tänder, adapterplattor, 
cylindrar etc, kan vi optimera produktionen och 
hantera produktionen nästan på ett standardi-
serat sätt i många delar av produktionen av våra 
produkter”, säger Christian.

Ett av de mest ambitiösa genomförda pro-
jekten var byggandet av primärkrossen HC 250 
som väger 27,5 ton, den största på marknaden 
någonsin. “Det var en enorm utmaning ur alla 
synvinklar. Det började med en informell be-
gäran från en kund i november 2017 och slu-
tade med leverans i augusti, året därpå, efter 
en rad möten med ingenjörer, förprojekt, upp-
skattningar och orderbekräftelse. Allt arbete 
måste strikt uppfylla en rad specifika krav där 
ett av kraven var att redskapets vikt skulle vara 
lämplig för en skräddarsydd 300 tons grävma-
skin att bära. Redskapet skulle ha en hög ge-
nomträngande käftprofil utan blad, den skulle 
ha en käftöppning på tre meter och en kraft 
vid nosen på hela 400 ton, förklarar Christian.

Efter 120 timmars projektering, 120 timmars 
mekanisk bearbetning, 50 timmars montering 
och 250 timmars svetsning, blev resultatet ut-
omordentligt bra, enligt Christian. “Verktyget 
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blev ett monster på fem meter i längd och en 
käftöppning på 3,1 meter samt en spetskraft på 
hela 425 ton. Jag har aldrig tidigare sett något 
liknande”, säger Christian.

STARK KONTINUERLIG TILLVÄXT 
MED DOMINERANDE EXPORT
Trevi Bennes vakenhet och förmåga att lyssna 
på kundernas behov har hjälpt mycket genom 
åren och har även smittat av sig på deras åter-
försäljare. Andersen Contractor är ett bra ex-
empel på en återförsäljare som också tänker 
utanför boxen. Som går de där extra milen för 
att kunderna ska få det där verktyget som skiljer 
sig från konkurrenterna i kraft och utförande. 
Christian framhåller just Andersen Contractor 
som en återförsäljare med det där lilla extra som 
är en stor tillgång för användarna och också för 
Trevi Benne som tillverkare. Trevi Benne har 
haft en stark tillväxttakt under många år. Ett 
bra exempel är att mellan 2014 och 2019 för-
dubblade företaget omsättningen från 15 miljo-
ner euro till över 30 miljoner euro. På grund av 
pandemin och den tvingade nedläggningen av 
fabriken under sex veckor minskade dock om-
sättningen något under 2020, ner till cirka 29 
miljoner euro. Trots det lyckades Trevi Benne 
nå ett prestigefyllt rekord 2020 att levererade 
sin 10000:e pulveriserare.

Som nämnts är exportandelen för Trevi 
Benne idag 80 procent, och en ansenlig mängd 
verktyg har sålts till den svenska marknaden 
under åren. Cirka 20 procent av tillverkning 
säljs inom Italien. I Italien säljs produkterna 
direkt till maskinhandlare, auktoriserade verk-
städer och till stora rivningsentreprenörer. De 
för närvarande största marknaderna i kronolo-
gisk ordning är Frankrike, Italien, USA, Tysk-
land, Storbritannien, Schweiz, Skandinavien 
och den nordeuropeiska regionen, Australien 
och så vidare. Cirka 100 exklusiva återförsälja-
re riktar sig till rivnings- och återvinningskun-
der, skrotföretag, uthyrningsföretag, bygg- och 
anläggningsentreprenörer och kunder i gruv- 
och stenbrottföretag. Målet är nu att fortsätta 
konsolidera och stärka varumärket Trevi Ben-
ne, särskilt på vissa europeiska marknader som 

under de senaste två åren har gett blandade re-
sultat. “Med den nuvarande coronavirussitua-
tionen är komplicerat att göra strategier, bud-
getar på medellång och lång sikt. Frånvaron av 
mässor och oförmågan att röra sig fritt på job-
bet som att besöka kunder och distributörer 
komplicerar den normala affärsrelationen och 
den interaktion som alltid skapas av ett verk-
ligt och inte virtuellt besök”, säger Christian.

“KAN INTE VÄNTA PÅ ATT 
FÅ ÅTERGÅ TILL DET NORMALA”
Slutligen är det värt att nämna hur coronaviruset 
har påverkat Trevi Benne och Italien som helhet. 
Trots den allmänna uppfattningen att mark-
naden under 2019 gick in i lågkonjunktur hade 
Trevi Benne tvärt om ett mycket bra 2019 och de 
första två månaderna 2020 visade på en försälj-
ningsökning med hela 10 procent. Förväntning-
arna för 2020 var mycket höga men sedan vet vi 
vad som hände. Italien blev det första landet efter 
Kina att drabbas hårt av pandemin. “Vi har idag 
lagt till helt nya termer i vårt ordförråd som total 
lockdown, ställa om, utegångsförbud, säkerhets-
avstånd, munskydd, etc. Den första vågen var 
mycket tuff i Italien. Industrier, offentliga inrätt-
ningar, skolor, företag, biografer, restauranger, 
klubbar, ja allt fick stänga. Det var svårt att smälta 
och ännu svårare att räkna de dagliga offren på 
grund av pandemin”, säger Christian.

Efter ett år där det dagliga försäljningsarbe-
tet huvudsakligen har bestått av många webb-
seminarier, videosamtal, videokonferenser, 
etc, väntar Christian och hans kollegor på att 
börja resa och träffa kunder i verkliga livet igen. 
Christian väntar också på när mässorna öppnar 
igen. Han har ett fint minne från den senaste 
utställningen han deltog i, Conexpo i Las Vegas, 
mars 2020. Efter det stängdes allt ner och det 
var knappt att han tog sig hem till Italien igen.

Christian är mycket optimistisk gällande 
marknaden när pandemin har erövrats. “Jag 
tror att efter en period av stora svårigheter, de-
privation och allmänt lidande finns en allmänt 
utbredd önskan och en omätlig vilja att komma 
till jobbet och att starta om igen. Jag tror att 
marknaden kommer att reagera väldigt positivt. 

Företag kommer att återvända med nyinveste-
ringar, större rivning och ombyggnadsarbeten 
kommer äntligen att startas eller startas om. Jag 
är mycket optimistisk för framtiden för oss som 
företag och branschen som helhet”.

På frågan om konkurrens från andra tillver-
kare har det förändrats under pandemin svarar 
Christian: “Konkurrensen i sig är inte en dålig 
sak om den är seriös. Är den oseriös är det förö-
dande för alla. Sund konkurrens är dock en del 
av marknadsekvationen. Konkurrenterna dri-
ver ofta på att man som tillverkare eller åter-
försäljare vill förbättra sin produkt, leta efter 
alternativa lösningar eller på olika sätt göra sig 
mer synlig och attraktiv för köparen. Vi pro-
ducerar nischprodukter och konkurrensen är 
ofta mycket hård och aggressiv. I Italien finns 
det riktigt många tillverkare av demoleringsut-
rustning, hydraulhammare, skopor och utrust-
ning för grävmaskiner. Många av dem har av-
ancerade företagsstrukturer, välstrukturerade 
säljnätverk och höga förvaltningskostnader. 
Sedan finns det många tillverkare som fortsatt 
nästan arbetar på hantverksnivå. Lyckligtvis är 
priset inte alltid det som är avgörande när man 
gör affärer”, säger Christian. Här instämmer 
Svend på Andersen Contractor till fullo.

Christian framhåller att i den här bran-
schen vet de flesta seriösa aktörer som köper 
rivningsutrustning exakt vad de vill ha. Om 
man arbetar som återförsäljare och säljer bilar 
är det dock osannolikt att kunden är expert på 
motorer, chassi, mekanik och prestanda. Men i 
rivningsbranschen är användaren verkligen en 
expert och vet ibland mer verktygets beskaf-
fenhet och hur det ska bete sig än tillverkaren 
själv. “När våra kunder köper ett verktyg från 
Trevi Benne tittar de inte bara på priset utan 
de utvärdera de tekniska egenskaperna, desig-
nen, effektiviteten, hållbarheten och uppen-
barligen varumärket. Det är sällan som våra 
kunder inte är nöjda med våra produkter. Vår 
framgång ligger mycket i vårt nära samarbete 
med våra användare. Ett samarbete som vi sät-
ter ett stort värde på”, avslutar Christian.

www.trevibenne.it
www.andersen-contractor.se

Trevi Bennes MK-serie (Multi 
Kit Series) i aktion. Från vänster Thomas Hind och Marcus Jordeby som numera leder Andersen 

Contractor som är återförsäljare för Trevi Benne i Sverige.



MED FOKUS PÅ OPTIMERAT ARBETE
– FÖR DIG OCH DIN BROKK

www.brokk.com/sv/brokk-connect

Brokk Connect är verktyget som hjälper dig till högre effektivitet och mer 
lönsamma affärer! Onlineplattformen är utformad så att du kan ta del av 
data, serviceindikationer och aktiviteter, timme för timme. Oavsett om ditt 
mål är att utöka din verksamhet eller optimera din flotta, är Brokk Connect 
verktyget för dig. 
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Steelwrist och Volvo CE fortsätter att utveckla 
samarbetet som startade för drygt tio år se-
dan, när Steelwrist blev huvudleverantör av 
fabriksmonterade tiltrotatorer och snabbfäs-
ten på Volvos grävmaskiner. Då efterfrågan 
på helautomatiska snabbfästen på grävmaski-
ner fortsätter att växa utökar nu Volvo CE sitt 
sortiment med Steelwrist SQ Auto Connect-
snabbfästen direkt från fabrik för både band- 
och hjulburna grävmaskiner mellan 13 och 35 
ton. Lanseringen inkluderar även SQ adapter-
plattor för redskap i matchande storlekar. Med 
helautomatiska SQ-snabbfästen kan maskin-
föraren byta mellan tiltrotator, samt hydrau-
liska och mekaniska redskap, utan att lämna 
hytten.

“Tack vare det goda samarbetet med Steel-
wrist under många år har vi kunnat följa med 
i den  senaste teknikutvecklingen för gräv-
maskinsredskap”, säger Christian Berling, 
produktchef för grävmaskinredskap Volvo 
CE. “Nyckeln till framgångshistorien har va-
rit förberedelse och installation från fabrik, 
enligt våra nöjda kunder. Tack vare åtagandet 
från båda varumärkena har Volvo CE kunnat 
erbjuda ett heltäckande program av Steelwrist 
symmetriska snabbfästen, nu även med SQ-
varianten, på ett brett utbud av grävmaskiner.”

På de uppdaterade EC250E och EC300E 
ingår även Smart Connect-plattformen som 
integrerar Volvo Dig Assist-systemet med den 
fabriksmonterade tiltrotatorn från Steelwrist. 
Här ingår förbättrade säkerhetsfunktioner 

med en singelbrytare till både snabbfästets 
och tiltrotatorns låssystem, CE-märkt direkt 
från Volvos fabrik. Smart Connect har varit 
ett projekt där Steelwrists systerbolag SVAB 
Hydraulik har medverkat i utvecklingen från 
start. Redskapsigenkänning kan läggas  till 
efter leverans för både fabriksmonterade och 
eftermonterade installationer. Med Smart 
Connect kan Steelwrist tiltrotatorer monteras 
hos återförsäljaren med  en plug-and-play-
installation som även omfattar singelbrytaren 
för låsfunktionaliteten. Det betyder att Volvos 
återförsäljare kan korta leveranstiden och op-
timera funktionaliteten till i stort sett samma 
nivå som en installation gjord på fabriken, 
även om slutkunden köper en maskin som står 
i lagret hos återförsäljaren, enligt Steelwrist.

“Inom Steelwrist har vi länge arbetat hårt 
för att främja globala standarder och till sist 
börjar vi skönja resultat”, säger Stefan Stock-
haus, vd Steelwrist. “För det första, med Volvo 
som lanserar Steelwrist SQ från fabrik och 
med Caterpillars nyligen lanserade HCS-fäste, 
är det en stor sak när två branschledande ak-
törer nästan samtidigt lanserar produkter som 
är kompatibla med Open-S-standarden. För 
det andra kan Volvo CE:s lansering av Smart 
Connect-plattformen vara ett stort steg mot 
ett öppet redskapsgränssnitt för grävmaskiner 
i likhet med ISOBUS inom jordbrukssektorn.

Detta skulle kunna möjliggöra ökad smart-
ness och uppkopplade grävmaskinsredskap 
som aldrig förr.”

Som en fortsättning på Steelwrist och Volvo CE:s samarbete 
lanseras nu helautomatiska SQ-snabbfästen direkt från fabrik 
för band- och hjulburna grävmaskiner mellan 13 och 35 ton.

SQ-snabbfästen på grävmaskiner 
med Steelwrist och Volvo

Cat Work Tools lanserar nya hydrauliska 
snabbfästen, typ S (HCS), som gör det 
möjligt att byta mellan hydrauliska verk-
tyg medan föraren sitter kvar i hytten. 
Grävmaskiner i olika storlekar kan dela 
tillbehör eftersom HCS-fästena kan han-
tera olika maskiner, från 311-340 band-
grävmaskiner och M314-M322 hjulburna 
grävmaskiner. Cats HCS-fästen är utfor-
made för ett flöde som passar hydrauliska 
verktyg för rivning, sortering, återvinning 
och verktyg för jordschaktning i stadsmil-
jö. De låga hydrauliska begränsningarna 
förbättrar maskinens bränsleeffektivitet, 
enligt Cat. Eftersom det går snabbt att 
byta mellan olika tillbehör blir föraren 
mer benägen att byta tillbehör när det be-
hövs och använder verktyg som är bättre 
anpassade för uppgiften när det behövs, 
enligt Cat. Snabbfrånkopplingens design 
förebygger föroreningar i det hydrauliska 
systemet och fästets design skyddar vik-
tiga slangar och komponenter mot skador 
inuti fästet. HCS-fästena har sensorteknik 
och flera funktioner som ser till att tillbe-
hören förblir anslutna om det hydrauliska 
trycket skulle sjunka. Fästet ger också 
visuella signaler och ljussignaler och be-
kräftar genom skärmen i hytten att tillbe-
höret har anslutits. En fullständig lista av 
hydrauliska fästen typ S lanseras på Cats 
hemsida inom kort.

Cat lanserar 
hydrauliska 
snabbfästen
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Brokk lanserar Brokk 900, världens största och 
kraftfullaste rivningsrobot, med 25 procent 
mer kraft än sin föregångare. Den kommer i 
två modeller: Brokk 900 standardversion och 
Brokk 900 Rotoboom med ett roterande bom-
system.

Tio år efter att ha introducerat Brokk 800, 
som då var världens största rivningsrobot, lan-
serar Brokk nu nästa generation, Brokk 900. 
Designen och konstruktionen är förstärkt, 
kraften utökad, funktionen mer exakt och 
hammaren kraftfullare, men med nästan ing-
en utökning av storlek och vikt, enligt Brokk. 
Brokk 900 använder sig av SmartPower-tek-
nologi för att förbättra drivlinan och levererar 
25 procents ökning av uteffekten, enligt Brokk.

Brokk 900 kommer i två olika modeller. 
Standardmodellen är utrustad med den kraft-
fullaste hammaren som någonsin satts på en 
rivningsrobot, enligt Brokk, medan Brokk 900 
Rotoboom är utrustad med ett roterande bom-
system med hög precision.

För standardversionen finns två hydraul-
hammare. BHB 1500 är en hammare på 1500 
kg framtagen för de hårdaste materialen. BHB 

1300 är en något lättare hammare utvecklad 
för tung betongrivning. Den högre slagfrek-
vensen och den smidiga storleken hjälper an-
vändaren att maximera sin produktionsnivå, 
enligt Brokk. Som med alla Brokkrobotar går 

det att byta mellan hammare för att säkerställa 
att rätt verktyg används för rätt jobb.

Brokk 900 Rotoboom är designad för appli-
kationer där åtkomst och precision är viktigare 
än kraft. Den har en 360° kontinuerlig bomro-
tation med mjuka rörelser, är värmeskyddad 
för arbete med eldfasta material i metallverk 
och kommer med Brokks patenterade värme-
skyddade hydraulhammare.

Båda modellerna finns som el- eller diesel-
drivna. Elmotorn är det mest miljövänliga valet 
och även den som har lägre driftskostnader. Den 
dieseldrivna versionen är dock inte långt efter 
och uppfyller de utsläppskrav som existerar idag. 
Den uppfyller både EU Stage V-standarden och 
den amerikanska standarden EPA Tier 4 Final.

Även om maskinen är stor med sina 11 ton, 
är den designad för att kunna servas av en per-
son, utan tunga lyft. “Allt som allt represente-
rar Brokk 900 det vi är kända för”, säger Martin 
Krupicka, vd Brokk. “Mer kraft i en kompakt 
och smart förpackning. Och det förblir sant 
även för vår största rivningsrobot.”

Leverans av Brokk 900 påbörjas i slutet av 
andra kvartalet 2021.

Brokk lanserar världens starkaste rivningsrobot
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Dynasets HPW-serie högtrycksvattenpumpar 
får en ny pumpmodell vid namn HPW160. Den 
nya pumpmodellen är utformad för att använ-
das för applikationer till dammbindning.

HPW-Dust är namnet på Dynasets produkt-
familj för dammbindning i exempelvis rivnings- 
och gruvindustrin. Den nya pumpmodellen kan 
också användas som högtryckstvätt. “Det mest 
uppenbara som skiljer sig från andra HPW-
modeller är effekten”, säger Vilgot Mäntynen, 
försäljningschef för Dynasets vattenpumpar 
Amas. “Denna pump producerar 160 bars 
tryck och ett flöde på 18 l/min. En av 
de största skillnaderna är den helt ny 
kolvmodellen. Den nya kolvmo-
dellen för dessa pumpar har 
gjort dem extremt kompakta 
då konstruktionen har kunnat 
förenklats.”

Dynaset släpper ny pumpmodell
HPW160 är den minsta i HPW-serien, med 

en höjd på 110 mm, bredd på 210 mm och längd 
på 100 mm. Den har en total effekt på 4,8 ki-
lowatt. HPW160 är särskilt avsedd för applika-
tioner inom dammbindning och kan exempel-
vis användas för dammkontroll vid rengöring 
av gator och vägar, och för dammbindning av 
små pulveriserare och borriggar. Den nya mo-
dellen finns som standard i tre olika versioner 
likt de andra pumpmodellerna: den första är 
en basmodell utan ytterligare ventiler, den an-

dra har en vattenavlastningsventil som gör 
den möjlig att använda som 

högtryckstvätt och den 
tredje är VR-PA-modellen 
som har en speciell ventil 
som säkerställer att hy-
drauloljeflödet inte översti-

ger det inställda värdet.

Midhage tar över rättigheterna för Jonex luftrenare
Jonisering av luft som behöver rengöras från 
smutspartiklar är en välbeprövad och effektiv 
metod som fått ny aktualitet i och med att man 
uppmärksammat riskerna med kvartsdamm 
inom byggindustrin. Men även effekterna på vi-
ruspartiklar har under det senaste året bidragit 
till ett ökat intresse för tekniken som blivit popu-
lär inom luftrening av kontors- och hemmiljöer.

Midhage har under flera år sålt joniserings-
aggregat speciellt framtagna för byggindustrin. 
Aggregaten som i Sverige marknadsförs under 
namnet Jonex, finns i tre storlekar och kan an-
vändas för att avlägsna det farliga kvartsdammet, 
men även för att reducera lukter, mögelsporer och 
andra partiklar i luften. Tidigare har Midhage age-
rat som återförsäljare åt den tidigare tillverkaren 
i Sverige, Mpirum AB, men har nu köpt loss pro-
dukterna och äger därmed rättigheterna och den 
globala försäljningen av aggregat och tillbehör, 
som Midhage nu tillverkar i egen regi. Övertagan-
det öppnar även upp möjligheter för en stärkt ex-
port- försäljning med nya samarbetspartners.

“Vi tycker det är en mycket intressant pro-
dukt som har framtiden för sig”, säger Magnus 
Lindstrand, produktchef hos Midhage. “Vår 
investering i Jonex är ett led i en bredare sats-
ning inom företaget, på produkter som främjar 
en bättre arbetsmiljö.”

“Midhage ligger i framkant gällande lös-
ningar avseende en ökad säkerhetsnivå och 
förbättrad arbetsmiljö för kunder som använ-
der våra diamantklingor. Så detta är en natur-
lig utveckling som är helt i linje med vår ambi-
tion att kunna bidra till en säkrare och tryggare 
arbetsplats genom våra produkter.”

Magnus, som efterträder Morgan Midhage 
som produktansvarig, har lång erfarenhet från 
uthyrningsbranschen som bland annat inkö-
pare hos maskinuthyrningsbolaget Cramo.

“Kraven på riskfria arbetsmiljöer ökar och 
alla uthyrare måste ligga i framkant och kunna 
erbjuda de bästa lösningarna för sina kunder. 
Men för dem som arbetar dagligen i dammiga 
miljöer, till exempel rivare, kommer det vara na-
turligt att själv äga ett antal Jonex-aggregat som 
komplement till de traditionella dammfällorna.

Det allra finaste dammet är också det farli-
gaste då det tränger långt ner i andningsvägarna, 
säger Magnus. “Ett HEPA-filter tar det mesta av 
dammet, men om man utsätter sig för mycket 
kvartsdamm i arbetet, under långa perioder, så 
kommer man med tiden få i sig mängder av det 
allra finaste dammet – det som kan vara svårt att 
sugas in i dammfällans HEPA-filter, utan fortsät-
ter virvla runt i luften man andas in. Det är här 
vår produkt kommer in som ett väldigt bra kom-
plement. Joniseringen tar även de finaste damm-
partiklarna ända ner till molekylär nivå, och bin-
der samman dem så att dessa klumpar ihop sig 
och kan falla till marken, eller blir stora nog att 
lättare fångas upp i ett HEPA-filter. Jonisering 
bryter även ned lättflyktiga organiska ämnen 
(VOC), avdödar mögelsporer och tar bort statisk 
elektricitet ur luften. Därmed ser vi att Jonex 
och mer traditionella dammfällor kompletterar 
varandra väldigt bra för en så effektiv damm-
bekämpning som möjligt på arbetsplatsen.”

www.midhage.se

Drome AB i Dalstorp lanserar nu två stoft-
avskiljare för proffsanvändning i invändig 
håltagning, rivning, betonggolvslipning, 
bygg och hantverk. Modellbeteckningar-
na är G18 med en 1700W motor och G22S 
med dubbla 1700W motorer. Egentligen 
finns fem olika modeller i G-serien. Övriga 
är G12, G22 och G32. “Att G18 och G22S är 
på 1700W särskiljer dem en del från övriga 
på marknaden förekommande fabrikat 
som oftast ligger 1200W”, berättar Anton. 
Anton framhåller den höga effekten, luft-
földet och det effektiva vacuum som stoft-
avskiljarna skapar.  

“Det här är två gedigna stofthanterare 
för de riktigt tuffa jobben som klarar sto-
ra påfrestningar”, fortsätter Anton. Båda 
modellerna är utrustade med 2-stegs för-
filtreringssystem, som rengör stofthan-
terarna med inbyggd luftpulsrengöring, 
samt HEPA-filter (H13) som uppfyller 
asbestkraven. Det sitter en stoppskiva 
vid suginloppet för snabb rengöring av 
filtren. Båda maskinerna har en väldigt 
robust konstruktion med förstärkta 
framhjul, gjutet suginlopp och timräk-
nare. G18 har ett luftflöde på 300 m3/h 
och G22S ett luftflöde på hela 528 m2/h.

“Vi tror att det båda stofthanterarna 
som utvecklats av oss själva kommer att 
bli ett riktigt lyft för entreprenörerna. 
Det håller hög kvalitet, har alla egenska-
per för en säker och effektiv stofthan-
tering i riktigt dammiga miljöer och är 
dessutom verkligen prisvärda. Vi har nu 
haft dem ute hos ett flertal håltagare på 
testning och allt har fungerat prickfritt”, 
berättar Roger Jonasson på Drome.

Båda stofthanterarna följer Arbetsmil-
jöverkets rekommendationer för hante-
ring av kvarts- och stendamm där H13-
filtren bör användas enligt AFS 2015:2.

Vid köp ingår 5m antistatisk slang, tu-
bepack 22m, handrör samt torrmunstycke.

“Dromes nya stofthanterare är pris-
värda och ger mycket stofthanterare för 
pengarna.”

www.drome.se

Drome lanserar 
stoftavskiljare för proffs
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ORIGINALDELAR ENDAST 
HOS OSS OCH VÅRA 
SERVICEPARTNERS

CEMA MASKIN, JÄRFÄLLA - TEL 08-35 85 90 - E-POST info@cemamaskin.se
MELANDERS ALLTJÄNST, LULEÅ  - TEL 0738-44 21 77 - E-POST melanders.alltjanst@outlook.com

TEL 070-633 35 26

E-POST info@hammarservice.se

WEB hammarservice.se

Servar, reparerar och säljer  
hela sortimentet i hela Sverige

Avsändare: SCOP AB • Box 786, SE-191 27 Sollentuna
Tel: 08-585 700 46, Fax: 08-585 700 47


