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Vi lever i tveksamhetens tidevarv. Det är lite som att 
ta ett steg framåt och två bakåt hela tiden vilket har 
gjort de senaste 18 månaderna väldigt svårplane-
rade. Jag tänker särskilt förstås på vår branschmässa 
DEMCON. Efter att datumet flyttats flera gånger 
hade vi som arrangörer verkligen hoppats på att 
hålla mässan i år den 30 september till 1 oktober. 
Men vi har nu landat i att flytta den till 24-25 
november, 2022, en månad efter mässan Bauma.

Trots att vi börjar se ljuset i tunneln råder det 
en allt för stor tveksamhet både bland utställarna, 
besökarna och naturligtvis oss som arrangörer. Vi 
vill ju att mässan ska bli så bra som den brukar 
vara, en riktig branschfest. I 
nuläget tyder mycket på att så 
kommer inte bli fallet.

Men vi går som sagt mot 
ljusare tider, det är helt klart. 
Smittspridningen minskar kraf-
tigt, vaccineringen rullar på 
bra och allt färre blir allvarligt 
sjuka. Men när vi nu är på väg 

ut ur något som faktiskt var en väldigt allvarlig 
pandemi så kommer det att ta lite längre tid innan 
allt blir riktigt säkert igen. Det är något vi måste 
leva med, i alla fall det här året ut. Vi har ju också 
lärt oss under de senaste 18 månaderna att det 
kan komma bakslag som ställer allt på ända igen. 
Vi vet inte hur nya mutationer av viruset kan på-
verka oss även om vi fått två vaccinationssprutor 
och nu pratas det om att det eventuellt kommer 
att behövas en tredje spruta. Sommarens öppning 
av länder i Europa kommer nog ganska snart visa 
sig om det var klokt eller oklokt att öppna upp så 
mycket som vi gjort. Om vi var för snabba med 

att öppna upp kommer nya 
restriktioner att införas igen. 
Var så säker.

Men trots detta tycks bran-
schen ha fullt upp med arbete. 
Och det uppdämda behovet 
av att testa nya maskiner och 
verktyg och börja investera 
igen blir allt starkare. Det hör 

vi dagligen från entreprenörer som vi pratar med. 
Jag tror personligen att det kommer att bli lite av 
en explosion på marknaden när allt lossnar. Men 
det kommer nog att dröja in på 2022. Däremot har 
branschorganisationen Byggnadsberedning fort-
satt för avsikt att hålla ett fysiskt höstmöte den 30 
september i år. Tanken var att det skulle ha hållits 
i samband med DEMCON. Diskussioner pågår nu 
om att hålla en minimässa kopplat till höstmötet 
så vi kanske trots allt kan mötas till hösten fast i 
mera tajta former. Höstmötet kommer då att avse 
endast medlemsföretag i Byggnadsberedning, 
det vill säga entreprenörer och leverantörer. Det 
handlar om nästan 130 medlemsföretag bland 
entreprenörerna och dryga 20 leverantörer.  Mer 
om dessa planer kommer under augusti månad. Till 
dess vill jag passa på att önska alla en riktigt fin 
sommar och fortsätt att skydda er, hålla avstånd 
och hålla er hemma om ni känner er sjuka.

Jan Hermansson, 
jan.hermansson@pdworld.com

Chefredaktör

INGEN BRANSCHFEST I ÅR HELLER



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

I höstas beslutade föreningen att ta fram en egen webbutbildning för kvartsdamm, vibrationer, buller 
och arbetsmiljö för rivning och håltagning (RAM). Nu är vi snart klara att lansera den för föreningens 
medlemmar.

Viktig grundtrygghet
Utbildningen är kostnadsfri för medlemsföUtbildningen är kostnadsfri för medlemsföretagen oavsett hur många anställda företagen har. Utbild-
ningen omfattar fyra delområden som täcker in en hel del obligatoriska krav som ställs av Arbetsmiljö-
verket. Bland annat kravet på att personalen har utbildning när det gäller riskerna med kvartsdamm. Att 
missa detta innebär att företaget drabbas av sanktionsavgifter vid eventuell inspektion. Men framför allt 
ger den här webbutbildningen en grundtrygghet i att personalen har kunskap om risker de kan utsättas 
för i arbetet. För dig som arbetsgivare/ansvarig chef ger den ett bra stöd att uppfylla de krav som ställs 
från myndigheter och fack. 

Just nu pågår de sista slutjusteringarna och testning av utbildningen. Vi räknar med att kunna öppna 
den under augusti. Kravet är att det finns en utsedd handledare på företaget. 

Enklare att hålla koll på nya lagar och regler
Något senaNågot senare startar också den lagbevakningstjänst som varje medlemsföretag nu kommer få tillgång till 
via medlemskapet i BFB. Leverantör av tjänsten är teknikkonsulten Ramboll. Lagbevakningen innebär att 
varje företag får tillgång till en enkel och sammanfattande information om lagar och regler som berör 
området arbetsmiljö/miljö. Den här tjänsten underlättar väsentligt arbetet att hålla koll på alla de regler 
som påverkar arbetet inom rivning, håltagning och sanering. Lagbevakningstjänsten ingår i medlemska-
pet och är kostnadsfri.

Höstens stora medlemsträff
Äntligen kan vi se fram mot ett mer normalt samhälle igen. Vaccinationerna håller just nu ett bra tempo 
och runt 40 procent av den vuxna befolkningen har fått sin andra spruta. Det gör att vi räknar med att 
hålla ett traditionellt medlemsmöte i höst. Datum för höstmötet är 30 september och vi håller till på 
Nova Park i Knivsta strax norr om Arlanda. 
Boka in datumet i kalendeBoka in datumet i kalendern och gå in på hemsidan och anmäl dig/er till mötet. Vi kommer att ha en hel 
del intressant och värdefull branschinformation. Men höstmötet är också ett efterlängtat tillfälle att träffa 
kolleger i branschen, utbyta idéer och erfarenheter och ha trevligt tillsammans. Vi avslutar som vanligt 
med gemensam middag på kvällen.

Vi stärker medlemskapet
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Axel Franck tar över rollen 
som vd i Hilti Sverige efter 
Anders Espe Kristensen. Han 
kommer närmast från vd-
posten i Hilti Danmark och 
har dessförinnan haft flera 
ledande  befattningar inom 
bolaget, däribland Hilti Sve-
riges ledningsgrupp. Under 
tiden på Hilti Danmark har 
han bland annat bidragit till 
att överträffa de finansiella 
målen under pandemins på-
verkan 2020, enligt Hilti Sve-
rige. ”Det känns väldigt bra att 
komma tillbaka till Hilti Sve-
rige där jag startade min Hil-
ti-karriär”, säger Axel Franck. 
“Det är en organisation som 
historiskt sett inte bara haft 
fantastisk försäljningsutveck-
ling och nöjda kunder, utan 
också varit med och drivit 
Hiltis globala agenda för 
innovationsutveckling – och 
inte minst våra uppskattade 
insatser för en bättre arbets-
miljö hos våra kunder. Jag ser 
ljust på framtiden och hoppas 
att vi kan utveckla vårt starka 
förtroende från byggbran-
schen och dessutom fortsätta 
vara en av Sveriges allra bästa 
arbetsplatser.”

Great Place To Work utför enligt 
OilQuick världens största arbets-
platsstudie och delar ut kvalitets-
utmärkelser till de allra bästa i mer 
än 50 länder över hela världen. 
För att få komma in på listan över 
Sveriges bästa arbetsplatser måste 
man först erhålla en så kallad Gre-
at Place to Work-certifiering. Det 
är enligt OilQuick en tuff process 
med höga krav på verksamheten, 
där alla anställda får komma till tals 
i en anonym enkät. Av alla som blir 
certifierade så är det endast de 25 
bästa resultaten av kulturutvärde-
ringen och medarbetarundersök-
ningen som får kalla sig Sveriges 
bästa arbetsplatser 2021. OilQuick 
klättrar från plats 15 förra året till 
plats 9 på listan över Sveriges bästa 
arbetsplatser 2021 i klassen medel-
stora företag (50-250 anställda).

“Vi är mycket glada och stolta 
att vi trots detta tuffa år mitt i pan-
demin, lyckats behålla glädjen och 
engagemanget hos våra fantastiska 
medarbetare”, säger Henrik Sone-
rud, vd OilQuick. “För andra året blir 
vi Sveriges bästa industriföretag och 
för tredje året tar vi oss in på listan 
över Sveriges bästa arbetsplatser. Vi 
har fortfarande en hel del saker som 
vi kan förbättra och det kommer vi 
fortsätta jobba hårt med. Men just 
nu vill vi fira den här framgången.”

“Vi jobbar hårt under pandemin 
för att stötta våra medarbetare på 
bästa sätt, alla tjänstemän som 
sitter hemma samt alla ute i verk-
staden som får jobba med förhåll-
ningsregler och begränsningar”, 
säger Malin Lindqvist, HR-chef 
OilQuick. “Det är inte helt lätt 
för alla och vi erbjuder den hjälp 
vi kan. En anledning till att vi får 
bra betyg av personalen även detta 

år är att vi redan innan pandemin 
hade kommunikationskanaler och 
rutiner fastställda. Vi kommunice-
rar regelbundet genom vår app, vi 
håller digitala event, gemensamma 
middagar och AW och erbjuder 
andra saker man kan göra på dis-
tans utan att fysiskt träffas.”

Organisationen Great Place to 
Work har frågat 23 074 medarbe-
tare runtom på svenska organisa-
tioner. Resultaten visar bland an-
nat att organisationer som är med 
på Great Place to Works lista över 
Sveriges bästa arbetsplatser har 
nästan 50 procent lägre sjukfrån-
varo än genomsnittet i Sverige, 
enligt OilQuick. Vinstmarginalen 
hos Sveriges bästa arbetsplatser 
på Great Place to Works lista är 59 
procent högre för både stora och 
medelstora organisationer jämfört 
med svenska genomsnittsföretag, 
enligt OilQuick. Rörelsemargina-
len är 42 procent respektive 37 hö-
gre jämfört med de 10 000 svens-
ka genomsnittsföretag som ingick 
i den jämförande ekonomiska 
analysen, enligt OilQuick. Rap-
porten går att läsa på Great Place 
to Works hemsida. “Att investera 
i sitt ledarskap och i sina medar-
betare är något vi rekommende-
rar alla verksamheter som vill få 
ökad lönsamhet och samtidigt få 
ner graden av sjukfrånvaro och 
personalomsättning”, säger Maria 
Grudén, vd Great Place to Work. 
“Innovationskraft, nöjda kunder, 
bra rykte och bättre business – allt 
springer ur en hög grad av tillit.”

Årets alla vinnare och den 
fullständiga listan korades den 
25 mars 2021. Hela presentatio-
nen finns att se på Great Place to 
Works hemsida.

Organisationen Great Place to Work utser OilQuick 
till Sveriges bästa industriföretag 2021. Dessutom 
hamnar OilQuick på plats 9 på listan över Sveriges 
bästa arbetsplatser 2021.

Henrik Sonerud, vd OilQuick.

Sveriges bästa industriföretag 2021

Komatsu Ltd. firade sitt hundraårs-
jubileum den 13 maj 2021. Hundra-
årsjubileet har enligt Komatsu varit 
ett tillfälle för dem att visa sin upp-
skattning för det förtroende och 
stöd de fått från sina intressenter 
och kunder under årens lopp.

Komatsu grundades i staden 
Komatsu i prefekturen Ishikawa, 
Japan. Filosofin för Komatsu är att 
tillverka maskiner av högsta kvali-
tet och driftsäkerhet samt en kon-
tinuerlig strävan att optimera för-
troendet hos kunder, aktieägare, 
återförsäljare, underleverantörer 
och andra intressenter.

I samband med Komatsus 
hundraårsjubileum höll de akti-
viteter med historisk återblick och 
exponerade sina planer och ambitio-
ner för en hållbar tillväxt i framtiden. 

100 år

André Gardelin tillträdde den 1 
april tjänsten som distriktansvarig 
säljare för maskinuthyrningsbran-
schen i Stockholm/Mälardalen. 
Han kommer delvis även arbeta 
med support och försäljning till 
håltagnings- och rivningsbran-
schen. Han är 46 år och har mång-
årig erfarenhet av diamantverktyg 
och maskiner. Han har bland an-
nat arbetat som håltagare i 18 år, 
varav några år i Norge, därefter 
som säljare av diamantverktyg och 
maskiner hos Hilti mellan åren 
2010-2019. Närmast har han ar-
betat med försäljning av grävma-
skiner hos Traktor Nord. Andreas 
”Gusten” Gustafsson har som tidi-
gare huvudinriktning betonghålta-
gare och rivare, men han kommer 
även delvis arbeta med support till 
kundgruppen maskinuthyrare.

Ny säljare för Midhage i 
Stockholm/Mälardalen

Axel Franck 
ny vd för 
Hilti Sverige





EMS satsar på att göra sin produkt-
flotta från Takeuchi och Hyundai 
mer tillgänglig i hela landet genom 
att förstärka servicekapaciteten 
och utöka antalet återförsäljare i 
Sverige. Som ett led i satsningen 
på att positionera sig på markna-
den har de även rekryterat mark-
nadskoordinatorn Gunilla Hell-
ström, som närmast kommer från 
maskinuthyrningsföretaget Cramo 
Group där hon ansvarat för den ex-
terna kommunikationen på kon-
cernnivå. EMS kommer även att 
inleda ett samarbete med varumär-
kesbyrån Silver, där första uppdra-

get kommer att bli att utveckla en 
ny varumärkesstrategi och ta fram 
en ny hemsida som på ett tydligare 
och enklare sätt ska erbjuda före-
tagets tjänster till sina kunder och 
maskinanvändare. EMS erbjuder 
entreprenadmaskiner (grävma-
skiner och hjullastare) från bland 
annat Takeuchi och Hyundai. Ma-
skinerna utrustas och kundanpas-
sas med redskap och tillbehör från 
olika leverantörer. De har tre full-
serviceanläggningar i Stockholm, 
Göteborg och Sundsvall, samt ett 
rikstäckande nätverk av återförsäl-
jare och servicelämnare.

Gunilla Hellström.

EMS utökar 
verksamheten
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Scanmaskin Gruppen utser Per-Anders Bardh till ny VD
Åhus Hamn i Skåne har investerat 
i en Sennebogen 875E material-
hanterare med 391 kW eldrift och 
en totalvikt på 165 ton. Maskinen, 
som levererades av OP System, är 
en så kallad gantry-modell anpas-
sad för hamnens befintliga spår-
vidd på tio meter.

Den nya materialhanteraren 
ersätter en gammal linkran från 
1977. Med den nya maskinen los-
sar man cirka 500 ton per timme, 
vilket är en ökning med 50-100 
ton i timmen jämfört med den 
gamla kranen, enligt Sennebo-
gens svenska generalagent OP 
System. 875E levererades och in-
stallerades under oktober månad 
2020 och stod driftklar i novem-
ber. “Att lossa ett sånt här fartyg 
tog nästan två arbetsdagar förut, 
nu gör man nu på en dag”, säger 
Ulrik Johnsson, en av förarna. 
“Sen är ju komforten kanonbra 
här i hytten. Det blir mindre vi-
brationer och ljudnivåer.”

Förarplatsen i 875E är utrustad 
med individuella minnesinställ-
ningar för olika förare, vilket en-
ligt OP System underlättar när det 
är flera som kör. Hytten är höjbar 
upp till 13 meters ögonhöjd, och 
skopan som tar sex kubikmeter, 
har en räckvidd på cirka 25 me-
ter. Närheten till snabb service är 
också en faktor. OP System i Bille-
berga ligger mindre än en timme 
bort, och systerföretaget OP Ma-

skiner i närliggande Kristianstad 
kan också rycka in om det krävs. 
Elmaskinen innebär dessutom 
glesare serviceintervaller (till ex-
empel inga bränsle- eller oljefilter 
byten) vilket blir en kostnadsbe-
sparing, enligt OP System.

875E är utrustad med ett en-
ergiåtervinnande Green Hybrid-
system som enligt OP System 
reducerar energikostnaderna upp 
till 35 procent. En energiåtervin-
ningscylinder komprimerar hy-
drauloljan i en sluten krets och 
lagrar energin som produceras 
när bommen sänks. Den ackumu-
lerade energin används sedan vid 
nästa lyft. Principen kan liknas vid 
en fjäder som komprimeras och 
sedan släpper sin energi när den 
får expandera.  

I Åhus hamn omsätts totalt 
600 000 ton gods varje år, va-
rav bulkhantering står för drygt 
70 procent. Varumärket Absolut 
Vodka är en av de stora företagen 
med 80 miljoner liter utskeppat 
per år. Längst ut i hamnen ligger 
Knauf Danogips som tillverkar 
gipsskivor. Det är just lossning av 
leveranser till gipsfabriken som är 
875:ans huvuduppgift. Det anlän-
der cirka 150 000 ton gips varje år. 
I snitt lossas ett fartyg per vecka, 
vilket innebär 2-3 dagars jobb i 
veckan för maskinen. Förutom 
gips lossar 875:an huvudsakligen 
kalk och sten. 

Åhus Hamn investerar i Sennebogen

Från vänster: Anders Wänglund, ansvarig hamnmaskiner 
OP System; Fredrik Åsare, vd Åhus Hamn & Stuveri; samt 
Fredrik Hagwell, vd OP System.

Scanmaskin Gruppen meddelade 
nyligen att Per-Anders Bardh har 
utsetts till ny VD för företaget. 
Per-Anders är en erfaren företags-
ledare med bred och relevant in-
dustriell erfarenhet. Han har god 
teknisk kompetens med många 
års internationell och kommersi-
ell erfarenhet i kombination med 
ett modernt och väldokumenterat 
ledarskap. Per-Anders Bardh kom-
mer att efterträda Paulo Bergs-
trand och ta över ansvaret från 
och med den 1 juni 2021.

“Vi vill ta tillfället i akt och 
tacka Paulo för hans långa, en-
gagerade och hårda arbete på 
Scanmaskin. Sedan 70-talet har 
Paulo tillsammans med sin far 
Clas-Göran Bergstrand styrt 
Scanmaskin-gruppen till att bli en 
av de marknadsledande aktörerna 
inom golvbearbetning med stor 
framgång.

Paulo har varit en mycket stor 
del av Scanmaskin och Scanmine-
rals framgångar och han kommer 
att saknas mycket i företaget. Vi 
ser framemot att fortsätta utveck-
la hans arv med Per-Anders i fron-
ten”, säger Göte Mattsson, Senior 
Vice President Fluids & Mechani-
cal Solutions Indutrade AB.

Scanmaskin-Gruppen grunda-
des 1975 i Göteborg, Sverige och 

har genom åren utvecklats till 
att bli en av de marknadsledande 
tillverkarna av slipmaskiner, mi-
neraler och verktyg. Scanmaskin 
och Scanmineral erbjuder ett 
brett sortiment med allt från golv-
slipmaskiner, diamantverktyg, 
industriella dammsugare, fräsar, 
blästrar, glättare, mattstripprar 
till mineraler för fogfria golv. Hu-
vudkontoret och tillverkningen 
är stationerad i Lindome, söder 
om Göteborg, och är kända för 
sina innovativa lösningar med 
högklassig service och kvalitet. 
Företaget har också andra försälj-
ningskontor och lager i hela Skan-
dinavien, USA och Dubai. Pro-
dukterna säljs över hela världen 
och är representerade i 33 länder 
genom återförsäljare.



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



10    Branschtidningen Professionell Demolering • 2-2021

I årets tema om hydraul-
hammare tar vi en titt på 

nya produkter och vad som 
händer hos tillverkare och 

återförsäljare av denna slit-
starka redskap för demole-

ringsbranschen.

HYDRAUL-
HAMMARE

OSA HB hydraulhammare från Matek AB  

Företaget Matek har utökat sitt sortiment med 
agentur för OSA HB hydraulhammare i Sve-
rige. 

OSA HB Hydraulhammare är ett italie-
skt fabrik med hög slagenergi och lågt buller. 
OSA HB har kraftig och beprövad konstruk-
tion samt är lättskötta. Hammarhöljet är extra 
förstärkt mot fästplattan och i nederdelen för 
att tåla yttre påkänningar. Hydraulhammarna 
OSA HB har homogent och slutet hölje samt 
tillsammans med ett stötdämparsystem mel-
lan höljet och hammarkroppen har HB-serien 
en låg ljudnivå och vibrationsdämpat utfö-
rande. Hydraulhammarna har hög slagenergi i 
förhållande till sin vikt och bygger på hybrid-
tekniken (gas/olja). Eftersom hammarserien 
HB70 – HB580 saknar ackumulator och mem-
bran gör detta att man slipper ifrån membran-
haveri och dyra underhållskostnader.

SERVICE VÄNLIGA MED FÅ DELAR, VILKET 
GER LÅG UNDERHÅLLSKOSTNAD
OSA HB Hydraulhammare passar många 
olika bärare som grävmaskiner, grävlastare 
och kompaktlastare samt även demolerings-
robotar. Jobbet blir gjort snabbt och effektivt 
till låga kostnader. OSA HB70 till HB580 har 

egenskaper för att möta önskemål från en mer 
och mer krävande marknad. Den nya HB-se-
rien har utformats med inre styrventiler jäm-
fört med det äldre systemet med externa ven-
tiler. Detta system skyddar ventilerna från att 
bli skadade av yttre påverkan. HB-serien har 
större slagkraft med konstant frekvens och 
slagkraft även vid höga temperaturer. Tack 
vare att HB-serien är gas- och oljedriven (byg-
ger på hybridtekniken) är slagenergin mycket 
hög trots den låga vikten. Hybridtekniken 
används i alla HB70 till HB580 ger maximal 
drivkraft för slagkolven mot mejsel och där-
med mycket effektiv.

 
LÅGT BULLER OCH SKYDD MOT DAMM
Tack vare ett homogent och slutet hölje till-
sammans med ett speciellt ljuddämpande ma-
terial mellan höljet och hammarkroppen har 
HB-serien en låg ljudnivå. HB-serien är också 
uppbyggd för undvika att damm kommer in i 
hammaren och därmed orsaka onödigt slitage. 
I Matek’s sortimentet för grävmaskintillbehör 
ingår även mejslar och reservdelar till de flesta 
förekommande hydraulhammare. Till detta 
finns även markhåldon, pål- och spontdon. 

www.matek.se

Vi har tidigare berättat att Göteborgs Ham-
marservice nyligen blivit ny generalagent av 
Rammers hela sortiment av hydraulham-
mare i Sverige. Sedan har företaget knutit 
till sig två servicepartners, Cema Maskin i 
Järfälla och Melanders Alltjänst i Luleå.

”Det som är det senaste för oss är att 
Staffans Maskin AB blir återförsäljare 
av Rammers Performance line (budget-
programmet). De säljer och vi installe-
rar, servar och tillhandahåller slit- och 
reservdelar”, säger Robin Andersson på 
Göteborgs Hammarservice.

Staffans Maskin AB är ett familjefö-
retag med försäljning i Horred i Marks 
kommun och Kungälv. Och man säljer 
både nya och begagnade maskiner och 
tillbehör för entreprenad, skog och lant-
bruk. Och Rammers Performance line 
kan de nu i dagsläget sälja åt sina kunder 
i hela Sverige, även om de flesta finns i 
Västsverige.

Staffans Maskin ny 
Rammers-åf    



• Blixtsnabba byten av hydrauliska, 
elektriska och mekaniska redskap 
direkt inifrån hytten.

• Alltid rätt redskap för ditt  
arbetsmoment.

• Kan distribuera hydraulolja,  
smörjfett, vatten och el.

• 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.

DET ÄR SNABBT, ENKELT,  
EFFEKTIVT OCH SÄKERT oilquick.com Följ oss

OQ – KVALITÉ, PRESTANDA OCH SÄKERHET

SNABBA
BYTEN OCH
RÄTT REDSKAP

OilQuick PD Juni-2021.indd   1OilQuick PD Juni-2021.indd   1 2021-05-06   14:152021-05-06   14:15



Epiroc lanserade redan under förra året två nya tunnelversio-
ner av Epirocs hydraulhammare med solid kropp: lätta SB 202 
Tunnel och kraftfulla SB 552 Tunnel för större mångsidighet 
i tunnelserien.

Både den lättare SB 202 med en vikt på 200 kg, och den 
kraftfulla SB 552 med en arbetsvikt på 560 kg, har samma po-
pulära och robusta kvaliteter som tidigare modeller i serien. 
Detta innebär också att omfånget av lämpliga bärare utökas 
till 2,5–15 ton från tidigare 4,5–13 ton. 

Bland de tillämpningsspecifika ändringarna på SB 202 och 
SB 552 finns den utbytbara slitplåten och det främre damm-
skyddet, som förlänger livslängden genom att det förhindrar 
att större stenar skadar kroppen och håller damm borta. Det-
ta är extra viktigt vid arbete på hög höjd. 

Tunnelversionen är också utrustad med inbyggda mun-
stycken för vattensprutning, en funktion som verkar positivt 
på både hälsa och säkerhet. 

I och med att vattnet fångar upp dammet förblir sikten 
fri för operatören och dammet hålls kvar på marken. Slitaget 
från bussningen på borren minskar genom att en inpress-
ningsbussning låses fast av ett extra stift.

Utbytbara strypningar ser till att prestandan anpassas efter 
de aktuella jobbkraven, oavsett om det handlar om traditio-
nell hackning eller tyngre bergbrytning.

En stor nyhet är också att Epiroc nyligen be-
slutat att köpa den sydkoreanska tillverkaren av 
hydraulhammare D&A Heavy Industries, som ligger 
utanför huvudstaden Seoul. Förvärvet förväntas slut-
föras i slutet av andra kvartalet 2021.

D&A Heavy Industries tillverkar och säljer hy-
draulhammare för bygg-, demolerings-, stenbrotts- 
och infrastrukturbranscherna. Företaget har idag 
cirka 60 anställda och omsatte 2020 cirka 210 miljo-
ner kronor.

“Förvärvet av D&A Heavy Industries kommer att 
stärka vår ledande position inom hydrauliska red-
skap för byggindustrin och stöder vår långsiktiga 
tillväxtstrategi”, berättade Helena Hedblom, Epi-
rocs VD och koncernchef.

Verksamheten kommer att bli en del av Epirocs 
Division Tools & Attachments och kommer att behålla 
sitt varumärke och kanaler och fortsätta att vara baserat 
i Sydkorea.

“Det är idag för tidigt att säga om detta kommer att 
påverka vår verksamhet och försäljning i Sverige med nya 
produkter och kunskap. Det får vi återkomma till”, säger 
Nils Almkvist som är business line manager hydraulic at-
tachment tools i Sverige. 

Indeco har nyligen introducerat en helt ny hy-
draulhammare, HP6000 FS, som finns i spannet 
mellan HP 5000 och HP 7000. Den nya Indeco-
hammaren är utvecklad för att möta trenden i 
industrin där 30-tonsgrävare ersätts av lite större 
grävmaskiner med vikter på 35-35 ton.

Nya Indeco HP 6000 är idealisk för grävma-
skiner mellan 35 och 45 ton eftersom den har 
en utmärkt kraft i förhållande till vikten.

Den nya modellen har också ökad pro-
duktivitet och pålitlighet. Mycket tack vare 
HARDOX förstärkningar i de nedre delarna 
av hammarkåpan för att motstå de tuffaste ar-
betsuppgifterna.

Indeco har också ett nytt automatiskt smörj-
system, som utvecklats av tekniker hos Bekalu-
be. Det är system som utvecklats för att alltid ge 
hydraulhammaren bästa arbetsmoment genom 
att alltid anpassa mängden smörjningen. Samt 
att också minska tiden för stillastående som be-
hövs för manuell smörjning.

Nya hydraulhammare 
från Indeco   
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EPIROCS PLAN ATT FÖRVÄRVA SYDKOREANSKA 
VERKTYGSTILLVERKAREN D&A
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JCB CONTRACTOR RANGE

JCB Attachments erbjuder sina kunder en egen 
så kallade Contractor range av egenutvecklade 
hydraulhammare. De är utvecklade för JCBs 
grävmaskiner, grävlastare och och kompakta 

grävmaskiner mellan 5 och 60 ton, men kan 
även användas på maskiner av andra fabrikat.

Programmet har idag 14 modeller: alltifrån 
den kompakta HM012T avsedd för minigrä-

vare till HM389T som passar för grävmaskiner 
på upp till 40-60 ton.

De större modellerna från HM033T i Cont-
ractor-programmet är utrustade med acku-
mulatorer för att  skydda bärmaskinerna mot 
trycktoppar. Detta ger minskat slitage på hy-
drauliken.

HM080T och större hammare i Contrac-
tor-serien är utrustade med ett påfyllbart och 
automatiskt smörjsystem, samt ett autostopp 
för att minska på tillbakaslag. Detta för att 
minska på onödigt maskinslitage.

Integrerade reglerventiler ger högre ef-
fektivitet och är mindre sårbara än konkur-
rerande modeller som har externa ventiler. 
Tvåhastighetsreglerventiler tillåter operatören 
att anpassa verktygshastighet och slaglängd, 
beroende på materialet som bryts. Detta ökar 
produktiviteten och minskar risken för skador 
på hammare och maskin.

Dubbla ovala verktygshållare finns med på 
tyngre modeller, vilket ger dubbelt så lång livs-
längd som en standardhållare eftersom de kan 
vridas för att bära på båda sidor. Mindre bry-
tare är utrustade med en enda verktygshållare.

Alla hydraulhammare i Contractor-serien 
har en enhetlig konstruktion med samma un-
derhållskrav för varje modell.

Danielsson & Lissbackas Ma-
skin AB i Falun säljer Monta-
berts hydraulhammare i Sverige. 
Och man har senast introduce-
rat de två tunga modellerna från 
den franska tillverkaren: V6000 
och V7000, som väger 6 ton res-
pektive 7 ton som kompletterar 
Montaberts sortiment för gräv-
maskiner upp till 120 ton.

Montabert firar också i år 
hundraårsjubileum som företag. 
1969 introducerade tillverkaren 
sedan den första hydraulham-
maren för grävmaskiner. Och 1970, 
alltså för drygt 50 år sedan, såldes 
den första hydraulhammaren från 
Montabert i Sverige.

100 år med Montabert   
Komatsus hydraulhammare för grävmaski-
ner finns tillgängliga i tre olika serier – B, 
H och V, från 0,9 till 130 ton och alla med 
unika kännetecken vilket gör att det finns 
en hydraulhammare för alla typer av arbete. 
I Sverige är Söderberg & Haak generalagent 
för Komatsu. Och man säljer även Komatsus 
hydraulhammare för grävmaskiner.

B-serien ger Komatsus hydraulhammare 
slagenergi och brytningskraft i valfri applika-
tion. Den enkla konstruktionen, i kombination 
med dess komponenter, ger hammare som kan 
monteras på alla maskiner och användas under 
alla förhållanden, under många år. 

Med upp till 30 % färre komponenter be-
höver dessa hammare lite underhåll, de är 
enkla att utföra service på och erbjuder till-
förlitlighet. H-serien bygger på ackumulator-

teknik och kan leverera konstant slagkraft i 
alla miljöer, på alla maskiner. Elva hammare, 
från 65 till 1190 kg, täcker in marknadsseg-
mentet för mellanstora grävare. Dessa ham-
mare är konstruerade med kompakt och lätt 
kropp, vilket ger bättre maskinstabilitet, syn-
lighet och komfort för föraren. 

V-seriens hammare är konstruerade för maxi-
mal produktivitet i alla applikationer, samtidigt 
som kostnaden per ton sänks. Hydraulham-
marna klarar varje applikation, från demolering 
till masschaktning eller sekundär brytning. 

Liksom för H-serien är många funktio-
ner, som automatisk smörjning, avancerat 
skydd mot tomslag, ledade slangkopplingar 
och robust husstandard, standard. Komat-
sus hydraulhammare i H- och  V- serien till-
verkas av Montabert i franska Lyon. 

TRE HAMMARSERIER FRÅN KOMATSU
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med full transparens 
DIGITALT UPPKOPPLADE ROBOTAR                    

Nu tar Brokk ytterligare ett viktigt steg att öka användningen av sina produkter och 
att komma maskinägarna närmare. Sedan i februari har man lanserat Brokk Connect 
som är ett smart digitalt verktyg som gör användningen av Brokks robotar helt trans-
parenta för ägarna vilket leder till ökad effektivitet och minskade kostnader. 

B
rokk Connect handlar om uppkopp-
lade maskiner. En uppkopplad maskin 
innebär att maskinägaren kan hålla koll 
på en rad olika parametrar som berör 
maskinen. Som exempelvis var den be-

finner sig, hur den mår eller om den behöver 
servas, hur maskinen hanteras, hur ett fel kan 
åtgärdas snabbare om det uppstår och mycket 
mera.

LANSERADES 15 FEBRUARI
Med Brokk Connect tar tillverkaren flera nya 
steg för att göra ägandet av Brokk rivningsro-
botar mera optimalt. Just nu är man inne i för-
sta fasen av implementeringen som startade 
den 15 februari i år.

“Vi har jobbat med det här projektet se-
dan en tid tillbaka och nu lanseras det alltså 
på några av våra marknader. Vi har stora för-
väntningar på Brokk Connect och så snart vi 
testat det på våra introduktionsmarknader 
kommer det stegvis att lanseras på alla våra öv-
riga marknader”, säger Gunnar Bystedt som är 
Eftermarknadschef på Brokk.

Conny Robertsson, som är Area Sales Ma-
nager för Sverige och Ryssland, berättar att 
idén med uppkopplade maskiner är något 

som det pratats om inom Brokk under en 
längre tid. “Många av våra kunder har hela 
flottor av rivningsrobotar och då är det sär-

skilt viktigt med digitalt uppkopplade maski-
ner som underlättar hanteringen av flottan”, 
säger Conny.

Det digitala systemet för att koppla upp Brokk-maskiner, Brokk 
Connect, erbjuder en full transparens av robotens funktion 
och verkningsgrad.

Gunnar Bystedt och Conny Robertsson på Brokk tycker att Brokk Connect tillför en rad viktiga funk-
tioner som göra användande av maskinerna så mycket mera optimalt. Framförallt kommer Brokk sina 
kunder närmare och kan lyfta kvaliteten i användandet av maskinerna avsevärt. 
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Digitalt uppkopplade maskiner är ingen ny-
het och erbjuds från många tillverkare. Inom 
maskinuthyrningen är det exempelvis väldigt 
vanligt. Vad som är lite unikt med Brokk Con-
nect är att det är ett helt egenutvecklat system 
av Brokk.

“Vad som satte fart på projektet var att vi 
fick en förfrågan från en entreprenör via vårt 
italienska dotterbolag som efterfrågade möj-
ligheten att koppla upp sina maskiner”, säger 
Gunnar.

När man började undersöka lite bredare 
bland sina kunder om det fanns ett behov för 
att koppla upp maskinerna digitalt så var sva-
ret ett enhälligt ja.

 
BROKK CONNECT ERBJUDER MÅNGA 
NYA OCH VIKTIGA FUNKTIONER
“Vårt eftermarknadsarbete är oerhört viktigt 
för oss och med Brokk Connect kan vi erbjuda 
våra kunder en betydligt bättre tillgänglighet 
av maskinerna och på så sätt kommer vi när-
mare våra kunder och även våra servicepart-
ners”, säger Gunnar.

Men vad är det nu mera i detalj som Brokk 
Connect kan erbjuda ägaren av maskinen?

Först och främst är Brokk Connect försedd 
med en GPS-funktion som berättar var maski-
nen befinner sig och var den har varit. Algorit-

mer i systemet visar hur maskinen körts och an-
vänts, tex. hur många timmar den jobbat samt 
när det är dags för service. Systemet visar också 
vilka maskiner som används oftare och ger rikt-
linjer vilka maskiner som lämpar sig bättre för 
olika applikationer. Naturligtvis visar systemet 
även maskinfel och allt som registreras rappor-
teras till ägaren av maskinen. En annan viktig 
styrka med Brokk Connect är att om en opera-
tör blivit stående på ett jobb på grund av ett ma-
skinfel kan en servicetekniker enkelt kontaktas 
via Brokk Connect. Servicepartnern kan snabbt 
koppla upp sig och ta reda på vad som orsakat 
felet och förbereda sig inför reparationen i fält 
eller på serviceverkstaden. På detta sätt sparas 
både tid och pengar, kunden ökar sin effektivi-
tet och kan fortsätta med arbetet snabbare ge-
nom ett kortare stillestånd.

INGA FLER MISSADE 
SERVICEINTERVALLER
Brokk Connect är som sagt helt utvecklat “in 
house” hos Brokk i Skellefteå. “Vi har idag ka-
paciteten och kunskapen internt vilket känns 
väldigt bra och som gör att vi vinner både tid 
och funktionalitet vilket kommer våra kunder 
till nytta”, säger Gunnar.

“Vår ständiga uppgift är att se till att våra 
maskiner rullar utan problem. Stillestånden 

måste minskas till ett minimum. Brokk Con-
nect hjälper oss och våra kunder att ha en kon-
tinuerlig kontroll på maskinerna så att de inte 
slits och hanteras på ett felaktigt sätt. Det lig-
ger mycket kostnadsbesparingar i det här för 
kunden”, säger Conny.

“Funktionen att systemet berättar när det 
är dags för service är en jättebra funktion. Ti-
digare fick kunden själv hålla reda på när ma-
skinerna behövde servas och det var lätt hänt 
att man missade en service vilket kunde leda 
till onödiga maskinfel”, inflikar Gunnar.

Rent konkret är Brokk Connect en liten 
svart låda i maskinerna som kommunicerar 
med robotens hjärna och olika delar av robo-
ten. Värdena som avläses skickas via en antenn 
på maskinen till maskinägarens app i telefo-
nen, datorn eller läsplattan. På de marknader 
där Brokk Connect introducerades den 15 fe-
bruari 2021 är systemet standard på alla maski-
ner som har Brokk Smart Power inbyggt. Det 
finns även en rentalfunktion för maskinuthy-
rare som ger ytterligare funktioner. Är det till 
exempel en kund som inte återlämnat maski-
nen i tid och inte betalat för den extra tiden 
kan maskinens effekt minskas genom fjärrstyr-
ning. Men detta är en separat funktion främst 
för uthyrare.

www.brokk.com

All information som Brokk Connect samlar om en robot skickas digitalt till maskinägaren antingen 
via en app i mobilen, datorn eller en läsplatta.
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 DOOSANS 
 TREDJE HÖJDRIVNINGSMASKIN 
Doosan Infracore Europe är på väg att lansera 
DX380DM-7, den tredje modellen i deras se-
rie av höjdrivare som utgår från deras befint-
liga DX235DM- och DX530DM-maskinerna 
som introducerades förra året. Maskinen har 
30-graders tippbar hytt med god visibilitet för 
operatören, som är särskilt lämpad för riv-
ningsapplikationer med lång räckvidd. Riv-
ningsbommens maximala stickhöjd på denna 
modell är 23m. DX380DM-7 har ett hydrauliskt 
justerbart underrede och en maximal bredd på 
4,37 m för ökad stabilitet. Underredets bredd 
kan dras in hydrauliskt till 2,97 m för trans-
port. Justeringsmekanismen är baserad på en 
permanentsmord, inre cylinderdesign, vilket 
minimerar motståndet under rörelsen och 
hjälper till att förhindra skador på kompo-
nenterna. Alla Doosans rivningsgrävare har 
säkerhetsfunktioner som FOGS-hyttskydd, 
säkerhetsventiler för bommen, mellanliggande 
bom- och armcylindrar och ett stabilitetsvar-
ningssystem standard. En modulär bomde-

stora 
leksaker 
 FÖR LOCKDOWN BOYS 

Trots pandemin fortsätter till-
verkarna av grävmaskiner att 
lansera nya maskiner skräddar-
sydda för rivningsuppdrag. Här 
är det senaste från en handfull 
tillverkare. sign och hydraulisk låsmekanism förbättrar 

maskinens flexibilitet. Denna flerbomdesign 
möjliggör en enkel växling mellan en rivnings-
bom och grävbom för att utföra olika typer 
av arbete på samma plats. Det gör också att 
grävarmen kan monteras på två olika sätt. Ett 
speciellt stativ finns för att underlätta bomby-
ten. Ett cylinderbaserat system används för att 
skjuta låsstiften på plats för att slutföra proce-
duren. När den är utrustad med grävbommen 
i rak konfiguration kan DX380DM-7 arbeta till 
en maximal höjd på 10,43m.

www.eu.doosanequipment.com

 TYSK RIVNINGSENTREPRENÖR 
 VÄLJER SENNEBOGEN 830 E 
 FÖR SELEKTIV RIVNING 
När rivnings- och återvinningsspecialisten 
Brandhuber Transporte GmbH startade ett 
stort rivningsprojekt i den historiska delen av 
Straubings Hertigstad i december förra året 
behövde de inte gå långt för att hitta rätt ut-
rustning. Sennebogens huvudkontor ligger 
bara två kilometer från arbetsplatsen. Projek-
tet involverade selektiv rivning av tre byggna-
der under en period av fyra veckor med hjälp 
av en Sennebogen 830 E. Med en motoreffekt 
på 168 kW och 360 ° driftförmåga rev 45-tons-
maskinen utan problem ner de fyra våning-
arna på bostadshusen efter varandra och sor-
terade byggavfall i containrar direkt på plats. 
Företagets VD Manfred Brandhuber kommen-
terar projektet och maskinens prestanda: "För 
oss innebär selektiv demontering att avlägsna 
material på ett kontrollerat och säkert sätt. 
Normalt använder vi traditionella anlägg-
ningsmaskiner, men de gav oss helt enkelt inte 
den nödvändiga långa räckvidden. Eftersom 
Sennebogen ligger praktiskt taget runt hörnet 
var rivningsgrävmaskinen 830 E enkel för oss 
att hyra. Den tippbara hytten är verkligen en 
praktisk funktion för bekväm rivning. Det är 
bra för min nacke, för jag kan arbeta i en na-
turlig hållning och samtidigt njuta av en tydlig 
bild av verktyget", säger Brandhuber. I synner-



www.steelwrist.com

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

stora 
leksaker 
 FÖR LOCKDOWN BOYS 
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het det 4,5 m breda teleskopiska underredet 
bidrar till grävmaskinens stabilitet. Brandhu-
ber fortsätter: "I dag tog vi bort taket på bygg-
naden. Först rev vi skorstenen på en höjd av 
15 meter, lyfte ner den till marken i ett stycke, 
demonterade takets återstående element och 
lastade tegel, metall eller trä i olika behållare 
för efterföljande återvinning". Maskinens sta-
bilitet och 360 ° kapacitet var avgörande för 
Brandhuber, eftersom den oändliga övre vagn-
rotationen eliminerar tidskrävande omplace-
ringsmanövrer. Brandhuber tillägger: “Snabb 
support är viktigt för mig, eftersom jag är be-
roende av funktionaliteten hos utrustning på 
arbetsplatsen. Därför uppskattar jag verkligen 
den personliga kontakten med Sennebogen 
och de korta kommunikationsvägarna.” I Sve-
rige säljs Sennebogen av OP System.

www.sennebogen.de

 VOLVO CE 
 LANSERAR EC380E MED RAK BOM 
Med sin längd på sju meter har EC380E med rak 
bom stabilitet, lyftkapacitet och längre räckvidd 
vilket gör den lämpad för rivningsapplikationer, 
enligt Volvo Construction Equipments svenska 
återförsäljare Swecon Anläggningsmaskiner.

Den extra långa raka bommen ger höjd- och 
räckviddsfördelar jämfört med standardmaski-
nen som den baseras på. Hytten på EC380E 
med rak bom är skyddad mot nedfallande fö-
remål med ett rammonterat FOG-skydd. Tack 
vare de stora glaspartierna har föraren sikt över 
arbetsplatsen. Takfönstret och den hela fram-
rutan är gjorda av P5A, som motstår stötar och 
uppfyller kraven i EN356-standarderna. Både 

Systemet kan antingen arbeta automatiskt el-
ler manuellt. I automatiskt läge sprejas vatten 
endast när redskapet manövreras. Vattensyste-
mets nytta är dock ännu större, med ett hög-
tryckshandtag bakom hytten som kan använ-
das för att tvätta maskinen. Att arbeta med ett 
tungt redskap på hög höjd är möjligt tack vare 
en tung motvikt som är hydrauliskt demonter-
bar för transport.

EC380E med rak bom har en solid huvud-
ram av förstärkt stålplåt med skydd för bultskal-
larna. Det finns även ett förstärkt (eller extra 
förstärkt) underredesskydd, ett förstärkt buk-
skydd och ett omfattande urspårningsskydd. 
Ett svängkransskydd och förstärkta sidoluckor 
med galler och jalusier ger extra skydd. Maski-
nen skyddas mot skador från skräp genom extra 
skydd på både skop- och bomcylindrarna. Även 
motorn är skyddad: kylfläkten är reversibel, 
vilket innebär att skräp som fastnar i kylaren 
kan avlägsnas. Det bidrar till att hålla kylaren 
ren och motorn igång på optimal temperatur. 
EC380E med rak bom finns med olika insteg: 
antingen ett fast insteg och tjockare Side Im-
pact Protection System, SIPS, eller ett fällbart 
med smalt SIPS som underlättar transport.

Ett omfattande utbud av Volvotjänster 
finns att tillgå, som exempelvis serviceplaner, 
och Volvo originaldelar är tillgängliga från 
återförsäljaren Swecon, som även kan erbjuda 
tjänster från rutinmässiga slitageinspektioner 
och oljeanalys till fullserviceavtal och förarut-
bildning. Volvo CE lanserar inom kort även en 
EC300E med rak bom i 30-tonsklassen, med 
samma funktioner och fördelar.

www.volvoce.com

fram- och takrutan har torkare och spolare 
som standard. LED-belysning finns standard-
monterad på både bom och maskin, och det 
finns tillval av belysning för hytt och motvikt.

EC380E med rak bom har flera standard-
funktioner för rivningsapplikationer, såsom 
X1- och X3-extrahydraulik, hydrauliskt red-
skapsfäste och läckoljeledning samt vatten-
ledningar anslutna till ett dammhämmande 
system. Det dammhämmande systemet har 
en lyftpump med en kapacitet på 30 liter per 
minut, genom vilken vatten flödar till fyra 
skaftbaserade munstycken, som tillsammans 
skapar en dimma som innesluter dammet. 



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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 CAT SIKTAR HÖGRE 
 MED DEN NYA 340 UHD-MODELLEN 
Den nya Cat 340 UHD-grävmaskinen är av-
sedd för rivning av höga byggnader och har 
13% högre sticka än den föregående 340F 
UHD-modellen, vilket gör att den når upp till 
åtta våningar. Maskinens kopplingssystem gör 
det möjligt att växla mellan två UHD-fronter 
och eftermonteringsbommar och pinnar utan 
specialverktyg på 15 minuter. Med två UHD-
frontalternativ tillgängliga erbjuder 22m-fron-
ten en maximal vikt på 3,7 ton vid stickstiftet 
och maximal horisontell räckvidd på 13,55 me-
ter vid sticknosen över maskinens framsida 
och sida. Maskinen arbetar med en maximal 
vikt vid stickstiftet på 3,3 ton och den 25 meter 
långa fronten ger en räckvidd på 13,33 meter 
vid sticknosen över maskinens framsida och 
sida. Detta matchar egenskaperna hos Cats 
multiprocessorer, speciellt modellerna MP332 
och MP324. Entreprenörer kan välja mellan 
en- eller tvådelade bomalternativ för lastning 
eller rivningsarbete med lägre räckvidd. Tre 
stickalternativ finns i längderna 2,8m, 3,2m 
och 3,9m. Cat Payload-systemet ger vägning 
på väg och uppskattningar av nyttolast i real-
tid, så att operatörer kan uppnå exakta last-
mål när de arbetar med eftermonteringsbom. 
Grävmaskinen drivs av en 232kW, EU Stage V-
kompatibel Cat C9.3B-motor som körs på an-
tingen diesel eller biodieselbränsle. 340 UHD 
har en 30-graders tippbar hytt för effektiv och 
bekväm rivning av höga byggnader. För bättre 
synlighet av redskapet på höjden kan verkty-
get övervakas på en monitor. Hytten är också 
utrustad med Falling Object Guard Structure 
och 10 mm front- och tak med laminerat glas 
för ökad säkerhet. En bakre och sidovy kamera 
förbättrar synligheten av arbetsområdet. 

www.cat.com

 JCB 220X-SÖKROBOT FINNS 
 NU I RIVNINGSSPECIFIKATIONER 
Efter ett omfattande testarbete är JCB 220X 
bandgrävare nu tillgänglig i XD-rivningsspe-
cifikationen. Certifierat enligt FOPS nivå 2, 
skyddar en förstärkt hytt föraren från fallande 
material. Alla JCB XD-grävmaskiner har ett 
SIPS (Side Impact Protection System) som är 
utformat för att skydda bränsle- och hydraul-
tankar, kylpaket och hydraulpumpar. SIPS 
monteras längs båda sidor av maskinens övre 
struktur. Underredsskyddet har förbättrats 
med en tjockleksökning från 2 mm till 10 mm 
för att skydda viktiga maskinkomponenter på 
den övre och nedre strukturen. För tillbehörs-
hantering erbjuder den brittiska tillverkaren 
alternativet Advanced Tool Select. På display-
en i hytten kan 10 redskap ställas in med öns-
kat flöde och avlastningstryck. 

www.jcb.com

 KOBELCO LANSERAR SIN STÖRSTA 
 GRÄVMASKIN MED KORT RADIE 
 I SEGMENTET 38T 
Kobelco Construction Machinery Europe B.V 
har lanserat sin största kortradie-
modell i 38 tonssegmentet. 
SK380SRLC väger över 
36 ton och drivs 

av en 200 kW Stage V-kompatibel turbolad-
dad Hino-dieselmotor med Power Boost-
funktion. Maskinens drivlinor genererar en 
dragkraft på 314 kN för smidig och stadig drift 
över grova terräng och sluttningar. Dessut-
om ger kombinationen av högt hydraultryck 
(Heavy Lift) och balanserad chassielayout en 
lyftkapacitet på 12.390 kg (från marknivå) även 
när man gräver sex meter djupt. SK380SRLCs 
rymliga hytt innehåller ett antal funktioner 
för att förbättra säkerhet, driftskomfort och 
allmän estetik. Det Kobelco-märkta Gram-
mer luftdämpade och uppvärmda fjädersätet 
absorberar vibrationer på utmanande ter-
räng. LCD-skärmen i flera färger visar bräns-
leförbrukning, underhållsintervall, grävläge 
och annan viktig information. Upp till tio 
förinställda inställningar för verktyg kan väl-
jas för att matcha det verktyg som används. 
Den tiltbara hytten med FOPS-skyddsnivån II 
kommer som standard och ger tillgång till det 
externa takglaset. Ytterligare säkerhet tillhan-
dahålls av tre standardkameror på maskinens 
vänstra, högra och bakre sida. Ett tvådelat bo-
malternativ för SK380SRLC förväntas lanseras 
senare i år för att ytterligare förbättra maski-
nens användbarhet i trånga utrymmen. Peter 
Stuijt, produktchef för Kobelco Europe, kom-
menterar den nya grävmaskinen: “Ankomsten 
av SK380SRLC är ett resultat av omfattande 
marknadsundersökningar och kundfeedback 
i kombination med Kobelcos omfattande er-
farenhet av innovativ teknik. Vi ser mer efter-
frågan på Short Radius-maskiner på grund av 
ökade krav på stadsinfrastruktur och verktyg, 
och SK380SRLC erbjuder alla fördelarna med 
en tung maskin, inklusive hög effekt och ökad 
lyftkapacitet, men med ett mycket mindre ar-
betsavtryck.”

www.kobelco-europe.com



HUSQVARNA SMARTGUARD &
SMATER BLADES

Kraftfull kapning, imponerande hållbar design, enkel start och komfortabel hantering – 

allt i ett paket för garanterad effektivitet, nu även med ökad säkerhet. Med Husqvarna 

K 770 och K 970 SmartGuard tar vi ytterligare ett steg i vårt arbete för en säkrare 

arbetsmiljö inom kapning, med fokus på teknik och rätt kapzon. Används bäst 

tillsammans med våra smarta diamantverktyg.

UTVECKLADE FÖR ÖKAD ANVÄNDARSÄKERHET

www.husqvarnacp.se



MASKINER FÖR PROFFS
WWW.MATEK.SE

HYDRAULHAMMARE
Hög slagenergi & lågt ljud
Hydraulhammare OSA HB har kraftig och beprövad 
konstruktion samt är lättskötta. Hammarhöljet är extra 
förstärkt mot fästplattan och i nederdelen för att tåla yttre 
påkänningar.

MEJSLAR TILL HYDRAULHAMMARE
Våra mejslar till hydraulhammare från P & V finns för 

knackning av betong med eller utan armering, 
skalning av betongytbeläggning och asfalt, 
brytning i stenbrott och skutknackning och 
för att driva ned stål och träpålar i marken.

MARKHÅLDON
Effektiv och enkel håltagning
Markhåldon för Hydraulhammare är det perfekta tillbehöret 
för enkel och effektiv håltagning i marken. 
Perfekt för stolpar till vägräcken, parkeringsräcken, 
industristängsel, reflexstolpar, vägskyltar, belysningsstolpar 
och påkörningsskydd av olika slag.

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

Matek AB importerar och levererar maskiner och verktyg för sten- och betongbearbetning. 
Vi har ett stark utbud med kvalitetsprodukter från världsledande tillverkare.
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36 år som rivningsentreprenör i New York
TILLBAKA I SVERIGE EFTER 

Roy Johansson var en av de första pionjärerna inom robot-rivning som var 
med och lärde amerikanarna tekniken. Efter 36 år med Brokk-rivningar åter-
vänder han hem till Sverige. Det här är femte gången sedan 1996 som PD 
skriver om Roy.

D
et här är den femte artikeln om riv-
ningsentreprenören Roy Johansson 
som sedan 1970-talet gjort en fantas-
tisk resa inom rivningsbranschen. Den 
första artikeln publicerade i tidningen 

redan i början av 1996.

CIRKELN HAR SLUTITS
Med den här artikeln om Roy Johansson kan 
man säga att cirkeln slutits. Han föddes 1951 
och växte upp i Västerlanda utanför Lilla Edet 
och började arbeta inom rivningsbranschen 
för Besab i Göteborg redan på 1970-talet. Någ-
ra år senare öppnade han en filial för Besab i 
Vålberg utanför Karlstad och 1981 startade han 
tillsammans med en kollega Rivteknik i Karl-
stad AB. På den här tiden började fjärrstyrda 
rivningsrobotar bli allt vanligare i rivningssam-
manhang i Sverige men även utomlands. Roy 
anammade tekniken till fullo och blev med 
åren en expert på att arbeta med rivningsro-
botar och då främst varumärket Brokk. På den 
tiden hette tillverkaren Holmhed Systems. 
Förutom Brokk fanns även märket DMX på 
den svenska marknaden. Holmhed Systems 
tog marknadsandelar i rasande takt och pro-

Tillbaka permanent i det “gamla landet” är Roy Johansson 
efter 36 år som rivningsentreprenör i New York.

dukterna gick även på export till andra mark-
nader. Det var när Brokk började säljas på den 
amerikanska marknaden under 1980-talet och 
början av 1990-talet som affärerna på allvar 
började blomstra. Men när Brokk-robotarna 

började säljas på den amerikanska marknaden 
behövdes svenska operatörer som visste hur 
man hanterade maskinerna. Roy hade flera  er-
farenhet att arbeta med Brokk när han arbetat 
för Besab och Rivteknik. Några kollegor hade 

Att sitta på bryggan i Fjällbacka går inte av för hackor.



www.brokk.com/sv

Med över 40 års erfarenhet av utveckling, design och tillverkning av  
rivningsrobotar vet vi vad som krävs för att ni ska kunna ta nästa steg 
mot en säkrare och mer effektiv verksamhet. Det här är vår hemmaplan. 
100 procent av vår tid, våra resurser och vår passion ägnas åt fjärrstyrda
rivningsrobotar. Inget annat.

STYRKAN  
LIGGER I  
DETALJERNA
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redan korsat Atlanten för att pröva lyckan 
inom rivningsbranschen med brokkar vilka var 
bland andra Thomas Lundström, Hans Roland 
Johansson och Roland Jarl.

GENOMBROTTET 
KOM MED HOLLAND TUNNEL
Det verkliga genombrottet för Brokk i USA 
kom i samband med renoveringen av Holland 
Tunnel som förbinder nedre Manhattan med 
New Jersey under Hudsonfloden. Renove-
ringsarbetet startade 1983 och bland annat an-
vändes Brokk-robotar för att bila bort bekläd-
naden på väggar och tak som vattenskadats. 
Roys kollega, Roland Jarl, beslutade sig för att 
resa över och hjälpa till i arbetet och kort efter 
flyttade även Roy för att delta i arbetet. Året 
var 1984 och Roy var 33 år gammal.

“Det fanns i princip hur mycket jobb som 
helst både i tunnlarna med även på Manhattan 
och runt om New York och rivningsrobotar 
blev lite av en revolution i rivningsarbetet”, be-
rättar Roy när Professionell Demolering träffar 
honom på bryggan i Fjällbacka i början av maj 
i år.

Roy har nämligen pensionerat sig och flyt-
tat tillbaka till “the old country” efter hela 36 

år av sitt yrkesverksamma liv som rivningsen-
treprenör i USA. Vad kan vara bättre än att slå 
sig ner i Fjällbacka ute vid havet som dessutom 
bara ligger några mil från Lilla Edet där han en 
gång växte upp.

Men tillbaka till USA under 1980-talet. Ef-
ter att ha varit med vid det lyckade rivnings-
jobbet i Holland Tunnel fanns det som sagt i 
princip hur mycket jobb som helst för Roy. I 
två år arbetade Roy bland annat för rivningsfö-
retaget Beaver. 1993 bestämde sig ägaren Mar-
vin Livson att dra sig tillbaka och erbjöd sin 
svärson Mitch Schumer och Roy att förvärva 
företagets maskinpark. I januari 1994 bildades 
det nya bolaget Robo Breaking Company, Inc 
som hade sitt säte i Port Chester som ligger 
strax nordost om Manhattan.

Sedan dess har tillgången på rivningsjobb 
varit nästan obegränsad. Robo Breaking arbe-
tade i huvudsak i området runt New York som 
Manhattan, Bronx, Brooklyn, New Jersey med 
omnejd. Man har rivit det mesta av bankvalv, 
skyskrapor invändigt, tunnelbanestationer, 
tågbroar, viadukter, betongmotorvägar, fun-
dament, kajer och mycket mera. Även om de 
flesta jobben har utförts i New York har man 
också utfört jobb i andra stater i USA under 

åren. Som mest hade man 36 Brokk-robotar 
i maskinstallet och mängder av verktyg och 
runt 20-talet anställda i företaget. I princip 
sedan starten av Robo Breaking samarbetade 
bolaget och delade lokaler med håltagnings-
företaget Concrete Cutting Company i Port 
Chester som på den tiden drevs av Jeffrey Bil-
lington och som numera drivs av hans son 
Charlie Billington.

Port Chester med närliggande samhället 
Rye är ett idylliskt område som ligger alldeles 
intill Atlanten med Long Island tvärs över sun-
det och bara knappt en halvtimme från cen-
trala Manhattan. I slutet av 1980-talet flyttade 
även Roys son Roger till USA och arbetade en 
tid i företaget som rivare. Roger bor kvar i USA 
och har idag tre barn.

Roy kommer särskilt ihåg händelserna runt 
9/11 när två passagerarflygplan störtade in sky-
skraporna Twin Towers på Manhattan. PDs 
redaktör Jan Hermansson var in New York vid 
det här tillfället och kunde på nära håll se förö-
delsen när de både skyskraporna föll och över 
3000 människor omkom.

“Det var en fruktansvärd händelse som ska-
kade om hela USA och hela världen. Vi arbe-
tade mycket med återuppbyggnaden i området 

Roy på omslaget av Professionell Demolering 1996 då tidningen skrev om 
honom för första gången. Det har blivit ytterligare fyra gånger sedan dess.

Artikeln från 1996 om ett hissnande liv som rivningsentreprenör i New York.



To build a stronger, more profitable business, you have to get hands-on. Real knowledge 
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runt vad som idag kallas Ground Zero”, berät-
tar Roy.

Det var dock i arbetet med uppröjningen 
och ombyggnationen runt Ground Zero som 
Roy ådrog sig en del arbetsrelaterade skador. 
Han arbetade med tunnelbanestationerna 
under Ground Zero och luften var förorenad 
vilket gav skador på lungorna.

“Det blev till sist svårt att jobba med själva 
rivningsuppgifterna och under de senaste åren 
har jag mera övervakat arbetet och jobbat med 
en hel del transporter av utrustning inom bo-
laget”, berättar Roy.

När Roy så tog beslutet att pensionera sig 
sålde han sin del i bolaget till kollegan Mitch 
som driver bolaget vidare.

LÄNGTADE HEM TILL SVERIGE
Roy har trivts mycket bra under sina år i USA 
men hela tiden har tanken följt honom att en 
dag återvända till Sverige. Roy fyller 70 i år och 
har hittills levt mer än halva sitt liv i USA men 
har förstås återvänt på semester till Sverige 
många gånger. Men sedan i november förra 
året bor Roy permanent strax utanför Fjäll-
backa i Bohuslän.

“Det känns fantastiskt att vara tillbaka 
hemma i Sverige igen. Jag har fortfarande min 
mamma i livet som är 87 år och min dotter 
Ellinor och hennes familj i Göteborg. Jag har 
också syskon på nära avstånd. Men nu längtar 
man till barn och barnbarn i USA och ibland 
tillbaka till den ständiga pulsen i New York 
som var min vardag under flera decennier”, 
skrattar Roy. Redan nu i juni kommer han att 
återvända till USA för ett kort besök.

Roy Johansson har varit en fantastisk am-
bassadör för rivning med fjärrstyrda rivnings-
robotar från Brokk. Brokk grundades 1976 och 
Roy var en av de första entreprenörerna som 
satsade på tekniken och var med och visade 
amerikanarna hur man river med rivningsro-
boten från Skellefteå. Det har varit en förmån 
att få vara med och, i alla fall, vid fem tillfällen 
dokumentera Brokk-legendaren Roys yrkesliv 
under åren.

1997 tog Professionell Demolering ett gäng svenska entreprenörer till USA och besökte bland an-
nat Robo Breaking. Från vänster: Hans Wibell från Wirob, Magnus Karlsson och Magnus Bergman 
från Bergslagens Betongteknik, Robert Hietanen från Wirob, Roy Johansson från Robo Breaking, Jan 
Hermansson från PD och Jeffrey Billington från Concrete Cutting Company. Året var 1997 i New York.

I Fjällbacka trivs han bra som pensionär och är nära sin familj med mamma i Lilla Edet och dotter 
med familj i Göteborg.
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 ARJES-SHREDDERS I BRUK I ISRAEL 
Arjes-shredders har använts i flera olika appli-
kationer i Israel, bland annat hos Gal Michsur 
som använder en Impaktor 250 Evo för att be-
arbeta material. Malt träavfall används främst 
som ersättningsbränsle i förbränningsanlägg-
ningar och inhämtas av ett externt företag för 
att producera bränsle. Grönt avfall förbereds 
och används för bearbetning i komposterings-
anläggningar. Metallföroreningar tas bort med 
hjälp av en överbandsmagnet, och därefter sik-
tas biomaterialet. Avfallet mals sedan ned för 
att minska volymen och spara på kostnader 
för transport och deponi (i Israel baseras dessa 
kostnader på materialets vikt och volym). Det 
andra exemplet på Arjes-shredders i Israel är 
Carmel Natural Products Ltd., som har ett eget 
komposteringsområde och en uppsamlings-
plats för grönt avfall som mals på plats med en 
Titan 950. Materialet siktas och bearbetas med 
en höghastighetsmaskin ned till en material-
storlek på 0-22 mm, vilket är ett krav i Israel. 
Med hjälp av Titan 950 kan stenar och metall 
som inte upptäckts under försorteringen ma-
las och sorteras ut. Det tredje exemplet på Ar-
jes-shredders i Israel är en stor avfallsuppsam-
lingsplats i södra Israel. En stor del av avfallet 
som samlas där dumpas och begravs. Genom 
att använda Titan 950 kan volymen på hus-
hållsavfall och kommersiellt avfall reduceras så 
att fler lager avfall kan deponeras, vilket inne-
bär mer pengar för systemoperatören, enligt 
Arjes. De två valsarna kan installeras och tas 
bort snabbt tack vare snabbväxlingssystemet.

www.arjes.de
www.andersen-contractor.se

 MOBILA KROSSAR OCH SIKTAR 
Inom branschsegmentet mobila krossar och siktar rullas flera 
nyheter ut på marknaden och in på arbetsplatser i flera olika 
länder – från Finland hela vägen till Israel.

 HAAS – OMARBETAR 
 TRÄAVFALL TILL BIOBRÄNSLE 
BWE Balthasar GmbH är ett tyskt avfallshan-
teringsföretag som driver en avfallsorterings-
anläggning. De var på jakt efter en maskin som 
varje år skulle kunna omarbeta cirka 40 000 
ton träavfall till bränsle för termisk använd-
ning i ett biomassaverk. Träflisor i material-
storleken 80-120 mm var tänkta att produceras 
i ett enda steg under malningsprocessen. Till-
verkaren Haas försåg dem med en Haas Tyron 
förshredder och en Alva-stjärnsikt med åter-
cirkulation för överdimensionerat material. 
Tyron har ett tvåvalssystem som är lämpligt 
för hårt trä, såsom järnvägsslipers med massiva 
järnplattor, samt en neodymmagnet i “cross-
belt”-utförande. Den finkorniga verktygskonfi-
gurationen (7/6-4) ger BWE utmärkta träflisor 
och hög produktion, enligt Haas. Alva-stjärn-
sikten separerar den användbara fraktionen < 
120 mm från den överdimensionerade > 120 
mm. Det överdimensionerade materialet förs 
tillbaka till shreddern med hjälp av den inte-

grerade och återcirkulerande transportören. 
Den integrerade skruvtransportören samlar 
upp och tömmer det användbara materialet.

www.haas-recycling.de

 NY MOBIL SIKT, KROSS OCH 
 E-POWER-SERIE FRÅN METSO OUTOTEC 
Den nya mobila sikten Nordtrack S2.5 är en 
liten skalperingssikt utformad för små arbets-
platser och olika applikationer. Med en kom-
pakt och lätt struktur, en dubbeldäckssiktning 
och ett urval av olika siktgaller är den lämpad 
för byggentreprenörer som ofta byter arbets-
plats eller som en hyresenhet. Den mobila 
slagkrossen Nordtrack I908 är designad för 
mindre arbetsplatser inom materialreduktion 
och kan användas med olika sorters matnings-
material. “Försäljningen av Nordtrack har 
utvecklats väldigt bra trots pandemin; vi har 
faktiskt överträffat försäljningsmålen i vissa 
områden”, säger Vesa Tuloisela som är chef för 
Nordtracks produktutbud på Metso Outotec. 
”Vi lyssnar dock alltid noga på kundfeedback. 

Dessa två nya produkter represen-
terar ett konkret resultat av dessa 
diskussioner.”

Med den nya Lokotrack e-Power-
serien kombineras de dieselelektris-
ka och mobila Lokotrack-kross- och 
siktenheterna i ett enda erbjudan-
de. Serien inkluderar 15 krossar och 
6 siktar. Tack vare utvecklingsåtgär-
der för att sänka bränsleförbruk-
ningen är de årliga koldioxidutsläp-
pen från Lokotrack-utrustningen 
20 000 ton lägre idag jämfört med 
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innan 2010, enligt Metso Outotec. “Lokotracks 
designprinciper är enkla: optimera driftskost-
nader, kapacitet och slutproduktkvalitet för 
kundens applikation”, säger Kimmo Anttila, 
VP Lokotrack-lösningar på Metso Outotec. 
"Lokotrack är robust, energieffektiv och myck-
et mobil – och den uppfyller kunders mångsi-
diga behov idag och imorgon."

www.recycling.metso.com

 DIESELFRITT MED RM 120X-HYBRID 
År 2018 investerade Taha Zahir från Kafr Qa-
sim, Israel, i en RM 120Go!-kross. Sedan dess 
har den bearbetat bygg- och rivningsavfall för 
att producera vägunderlagsmaterial. Bearbet-
ningen sker i en sluten hall vilket innebär att 
det är viktigt att utsläppen hålls på en låg nivå. 
Taha Zahir var intresserad i ytterligare en kross 
med låga utsläpp och valde hybriden RM 120X, 
som kan användas både dieselelektriskt eller 
helt elektrisk. Materialet bearbetas elektriskt 
för att producera kubformigt material (0-32 
mm). Taha Zahir beställde också ett stofthan-
teringssystem och installerade en vindsikt på 
krossarna. Varje dag levereras cirka 1000 ton 
bygg- och rivningsavfall, blandat med plast, trä 
och textilier, till Kafr Qasim. Med maskinens 
kommunikationslampor kan användaren se 
systemets nuvarande status, och RM 120X ser 
till att hålla operatören utanför riskzonen un-

der krossning. RM Go!-principen har utveck-
lats för de nya Next-maskinerna, och informa-
tion om krossningsprocessen visas i RM Go! 
Smart-appen.

www.rubblemaster.com
www.opsystem.se

 POWERSCREEN PRESENTERAR 
 BATTERIDRIVET SIKTKONCEPT 
Powerscreens elektrifieringsstrategi innehåller 
ett nytt koncept för krossning och siktning – 
den batteridrivna sikten Eco-Warrior – som är 
designad för att, enligt Powerscreen, leverera 
den prestanda som deras maskiner är kända 
för, samtidigt som den är en självladdande 
eller plug-in-modell med en tyst motor utan 
efterbehandlingsbehov. Motorstorleken har 
halverats jämfört med den dieselhydrauliska 
enheten, och batteripaketet innebär utsläpps-
fri drift med möjlighet till kraftförstärkning. 
Som en del av Powerscreens dekarboniserings-
strategi har de utvecklat sitt sortiment för att 
minska miljöpåverkan. De har gjort kross- och 
siktutrustningen mer bränsleeffektiv genom 
att implementera direktdrivningssystem för 
krossarna och förbättrad motorkapacitet och 
drivlinjedesign för siktarna. Ett annat verktyg 
för bränsleeffektivitet är Powerscreen Pulse-
telematik som bland annat hjälper kunderna 
att se hur och var deras maskiner används. Hy-

bridserien har nu fler elektriska krossar/siktar 
samt modeller som drivs av kombinationer av 
diesel och el.

www.powerscreen.com

 KOMATSU EUROPE INTRODUCERAR 
 NY MOBIL KÄFTKROSS 
BR380JG-3, som drivs av en Komatsu EU Steg 
V-dieselmotor, levereras med ett så kallat CO₂-
off-setting scheme. “Nya BR380JG-3 är Komat-
sus första dieseldrivna maskin i Europa med 
Net Zero CO₂-utsläpp”, säger Vince Porteous, 
Product Manager Komatsu Europe. “Komatsu 
anser att lösandet av miljö-, social- och bolags-
styrningsfrågor (ESG) är nyckeln till framtiden.”

Arbetsvikten varierar från 33 500 till 35 310 
kg. Motorn har en effekt på 159 kW/213 HP vid 
2050 rpm. Det halvautomatiska matningssyste-
met innehåller överbelastningsdetektering och 
automatisk matarkontroll. Maskinen har en 
käftöppning på 1065 x 550 mm med avsmalnan-
de sidoplattor. Den har en maximal krossnings-
kapacitet på upp till 240 t/h och en 1050 mm 
bred huvudtransportör (med en topphastighet 
på 120 m/min) och kan bilda en hög med fär-
digkrossat material på 37 ton utan förflyttning 
av maskin. BR380JG-3 har en start-och-stopp-
funktion med en knapptryckning; ett vikbart 
åtkomststeg för underhåll vid marknivå; med 
mera. Komtrax-telematik och underhållspro-
grammet Komatsu Care erbjuder fleet mana-
gement och support, skyddar maskinen mot 
felanvändning och garanterar enligt Komatsu 
maximal effektivitet och drifttid.

www.komatsu.eu
www.sodhaak.se
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 NYA TANA 440-SHREDDERS 
Tana 440-shredders har förbättrats som svar 
på feedback, och den första nya modellen 
Tana 440DTeco är enligt Tana mer mångsidig, 
mer produktiv och lättare att använda. Ram-
designen ger mer utrymme för materialflöde 
under rotorn. Förutom rotorn med 33 skär 
finns ett alternativ på 44 skär som ökar kapa-
citeten/uteffekt vid malning av däck med 25 
procent. Dessutom har transportörsystemet 
omdesignats. Överföringstransportören och 
utmatningstransportören har båda justerbar 
hastighet. Utloppstransportörens ram är själv-
bärande vilket gör det möjligt att justera vin-
keln. Vågsystemet kalibrerar sig själv beroende 
på utmatningstransportörens vinkel. Över-
bandsmagneten har dessutom flyttats högre 
upp. Utrymmet mellan magnet- och utmat-
ningstransportören kan justeras under drift. 
Tana Control System (TCS) har även en pek-
skärm. Användargränssnittet hjälper använda-
ren att hitta de mest effektiva inställningarna 
för varje process. Dessa shredders finns som 
som band-, släp- och elmodell.

www.tana.fi

 NYA PRODUKTER FRÅN KEESTRACK 
Den larvbandsburna och reversibla slagkros-
sen Keestrack I4e kan användas vid sekundär 
krossning av sten och återvinning av byggma-
terial. Dess design, med en stor variabel kross-
kammare, rotor och elektroniskt övervakad 
hydraulisk spaltjustering, möjliggör matnings-
storlekar på upp till 250 mm. Sekundär och 
tertiär krossning kan kombineras i en mobil 
lösning. Systemet har ett dieselelektriskt driv-
koncept och väger 41 ton. Drivenheten med en 
447 kW dieselmotor och en 300k Va generator 
är utformad som en avtagbar modul. Keest-
rack presenterar också den batteridrivna och 
larvbandsburna materialtransportören Keest-
rack S5e, samt sin första produktionsmodell 
för nya vägfräsmaskiner, Keestrack F6 med 
ny frästrumma. Keestrack F6 har en 447 kW 
Cummins-motor, en arbetsbredd på 2000 mm 
och ett arbetsdjup på upp till 320 mm. Proto-

typer och förseriemodeller för fräsmaskinerna 
har genomgått tester i Asien där serien pro-
duceras. Parallellt med deras introduktion där 
arbetar Keestrack även med introduktionsstra-
tegier i andra regioner.

www.keestrack.com
www.fredheim-maskin.no/sv/

 KLEEMANN PRESENTERAR 
 NY MOBIL KRÄFTKROSS 
Det mobila käftkrossverket Mobicat MC 110(i) 
Evo2 är en vidareutveckling av sin föregångare. 
Den har en produktion på upp till 400 t/h och 
kan användas i stenbrott och återvinning där 
tonvikten ligger på grov krossning. Krossen 
har ett överbelastningssystem i två steg. Om 
okrossbart material kommer in under kross-
ningsprocessen öppnar CSS två gånger snab-
bare än med föregångaren eller, som ett alter-
nativ, upp till fyrtio gånger snabbare. Andra 
funktioner inkluderar ett kontinuerligt mat-

ningssystem, en extra lång artikulerande kros-
skäft, med mera. Kleemann erbjuder också de 
mobila klassificeringssiktarna Mobiscreen MS 
1202 och MS 1203 med en matningskapacitet 
på upp till 750 t/h. De finns med två eller tre 
siktdäck och har siktningsytor på 12 m² i övre 
och mellersta däcket och 11 m² på nedre däck-
et. Materialmataren rymmer 10 m³. Båda siktar 
kan kombineras med krossverk från Kleemann 
Evo- och Pro-serien. De drivs av hydrauliska 
kraftenheter, och alternativet Dual Power gör 
att de kan drivas av elektrisk kraft.

Dessutom lanserar Kleemann nya Mobi-
belt-transportörer, så kallade stackers, i tre 
storlekar och utföranden. Mobibelt MBT 20 
har en bandlängd på 20 meter. Med MBT 24 
erbjuder Kleemann en stacker med bandvagn-
schassi och en längd på 24 meter. MBW 15 har 
en transportbandslängd på 15 meter och kan 
flyttas med en traktor.

www.wirtgen-group.com
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F
ör den som inte känner till är Byggnadsbe-
redning den gemensamma branschfören-
ingen för Håltagningentreprenörerna och 
Riv & Saner.

BRA SNURR TROTS PANDEMI
Föreningen ordförande Håkan Karlsson häl-
sade alla välkomna och öppnade mötet. Håkan 
Karlsson valdes till ordförande för mötet och 
till sekreterare valdes Linda Dahlin. BFBs kans-
liansvarige Roger Blomgren redogjorde för för-
eningens verksamhetsberättelse och konstate-
rade att man under 2020 haft 148 medlemmar 
fördelade på håltagningsentreprenörer, rivare 
och sanerare. Verksamheten blev naturligtvis 
en hel del påverkad av pandemin då de flesta 
möten hölls digitalt under året med undantag 
för höstmötet som hölls fysiskt på Lidingö. Till 
höstmötet kom 40 personer. Det hölls totalt 12 
styrelsemöten under 2020 varav 10 var digitala. 
Man skapade två nya utskott, där det ena arbe-
tar med utbildningsfrågor och det andra med 
nya lagar och regelverk. Inga regionala möten 
hölls under 2020.

På höstmötet berättade Ställningsentrepre-
nörerna hur man kan jobba med webbaserade 
utbildningar. BFB har nu startat upp arbetet 
med att ta fram egna webbaserade utbildningar. 
De första utbildningarna kommer att gälla han-
tering av kvartsdamm samt buller och vibra-
tioner. Föreningen har dessutom tecknat avtal 
med Rambol gällande bevakningstjänster.

Nästa punkt var genomgång av resultat och 
balansräkning och det konstaterades att för-
eningen har en god ekonomi trots att omsätt-

ningen gick ner från 6MSEK till 4MSEK under 
2020. Men med lägre kostnader under 2020 
blev resultatet ett litet överskott.

Från det att BFB bildades har man haft un-
derföreningarna Håltagningsentreprenörerna 
och Riv & Saneringsentreprenörerna men nu 
har beslutats att ta bort dessa underföreningar 
och ha allt gemensamt i Byggnadberedning. 
Det blir smidigare med allt i en och samma 
korg.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 
2020.

INGA HÖJDA FÖRENINGSAVGIFTER
Föreningen beslutade att föreningsavgifterna 
skulle lämnas oförändrade under 2021. Idag 
kostar det 1000 kr i inträdesavgift i föreningen 
plus 500 kr per år. Sedan tillkommer en servi-
ceavgift på 3000 kr samt en rörlig serviceavgift 
på 750 kr per anställd. Inget arvode utgår till 
styrelsen utan endast föreningens revisorer. 
Roger redogjorde därefter för budgeten för 
2021. Man uppskattade omsättningen till 3,3 
MSEK under 2021.

I den nya budgeten har man avsatt pengar 
för att utveckla styrelsearbetet, webbutbild-
ning, hemsidan, lagbevakning, de internatio-
nella föreningarna EDA och IACDS, förenings-
driften och utveckling samt kansliservice och 
administration. 

Valberedningens ordförande, Erik Håkans-
son från SDC, presenterade valberedningens 
förslag till val av ordförande, styrelse och re-
visor. Förslaget finns tillgängligt på BFBs hem-
sida.

Årsmötet följde valberedningens för-
slag och omvalde Håkan Karlsson 
till ordförande för BFB för ett år. 

Årsmötet följde valberedningens förslag 
även gällande val av övriga styrelseleda-
möter och suppleanter och beslutade att 
välja följande styrelse:

ORDINARIE LEDAMÖTER
Linda Dahlin, Betonghåltagning i Göteborg AB, vald 
t.o.m. 2022, ordinarie BFB + HiB
Elisabet Johansson, Rijo Håltagning AB omval t.o.m. 
2023, ordinarie BFB + HiB
Andreas Lindström, SHC Håltagning AB, nyval, 
t.o.m. 2023, ordinarie BFB + HiB
Igor Kecskes Maconkai, Rivningsentreprenad i Lund 
AB, omval, t.o.m. 2022, ordinarie BFB + RivoSaner
Tony Stigmanslid, Destroy Rebuilding Company AB, 
vald t.o.m. 2022, ordinarie BFB + RivoSaner
Pio Rodriguez, SBG i Stockholm AB, vald t.o.m. 
2022, ordinarie BFB + RivoSaner

SUPPLEANTER
Peter Danielsson, Håltagarna Borrteknik i Sverige 
AB nyval t.o.m. 2022, suppleant BFB + HiB
Joakim Lenander, Areco Contractor AB, nyval t.o.m. 
2023, suppleant BFB + HiB
Malin Söderson, Industri & Skadesanering AB, 
omval, t.o.m. 2022, suppleant BFB + RivoSaner
Stefan Molinder, Recover (tid. Betongborrargrup-
pen Relita), vald t.o.m. 2022, suppleant BFB + 
RivoSaner

Årsmötet följde valberedningens förslag gällande 
val av revisor och valde Karl-Henrik Westlund, RSM 
Revision, omval t.o.m. 2022

Till valberedningen valde årsmötet följande personer:
Sammankallande/ordf:
Erik Håkansson, SDC, omval ett år t.o.m. 2022

LEDAMÖTER
Sonny Pettersson, Tyrolit, omval ett år t.o.m. 2022
Björn Engström, Tractive AB, nyval t.o.m. 2022 
Henrik Johansson, Destroy Rebuilding AB, omval ett 
år t.o.m. 2022

FYSISKT HÖSTMÖTE 
DEN 30 SEPTEMBER
Roger redogjorde därefter för föreningens förslag till 
verksamhetsplan under 2021.

Man kommer att lansera webbutbilding för RAM 
(arbetsmiljö och säkerhet) vibration, buller och 
kvartsdamm. Vidare lansera lagbevakningstjänst via 
Ramboll. Fortsätta utveckla webbutbildningsplattfor-
men som exempelvis PCB-utbildningen. Man ska 
verkar för att stärka samarbetet med Byggföretagen. 
Planera att åter arrangera fysiska möten när restrik-
tionerna hävs. Siktet är inställt att hålla ett fysiskt höst-
möte den 30 september i år.

Man vill fortsätta utveckla innehållet i föreningens 
möten mera nytta och balanserat informationsflödet. 
Man ska fortsatt målmedvetet verka för att höja statu-
sen på yrket och hela branschen. Man informerade 
också att Povel försvinner på sikt och ersätts med 
BKMA samt att föreningens stadgar reviderats nå-
got Reviderade stadgar. Håkan Karlsson avslutade 
mötet med att tacka alla närvarande och avgående 
ledamöter i föreningen. Anders Andersson, som varit 
ordförande och en viktig drivkraft för föreningen un-
der många år avgick bland annat vid detta årsmöte.

www.byggnadsberedning.se

Även i år höll branschorganisationen Byggnadsberedning 
(BFB) sitt årsmöte digitalt på grund av den rådande Corona-
pandemin. Mötet som hölls den 27 maj via den digitala mötes-
platsen Teams lockade 29 deltagande medlemmar.

Digitalt årsmöte för BFB även i år



broprojekt i Filippinerna 
VATTENBILNING VID 

I Filippinerna pågår bygget av ett brosystem som kopplar Cebu City med staden Cordova 
på ön Mactan. Som en del i projektet har entreprenörer använt sig av vattenbilning med 
en Aquajet Aqua Cutter 710V och en Jetstream HP.

D
en 8,6 km långa Cebu-Cordova Link 
Expressway är tänkt att minska träng-
seln mellan Cebu och ön Mactan och 
öka de ekonomiska aktiviteterna i om-
rådet, bland annat genom att göra det 

lättare att ta sig till ön och flygplatsen Mactan-
Cebu International Airport. Uppskattningsvis 
kommer 50 000 fordon färdas över bron om 
dagen. Konstruktionen är noggrannt plane-
rad för att möta strikta deadlines, men trots 
detta kan fortfarande oförutsedda utmaningar 
uppstå. När betongsatsen i en av brosystemets 
första pyloner visade sig vara undermålig var 
projektledarna tvungna att hitta en lösning för 
att snabbt ta bort betongen utan att förstöra 
armeringsjärnen eller försena projektet. Cebu 
Link Joint Venture, CLJV, anlitade Singapore-
baserade Asia Waterjet Equipment som an-
vände sig av en Aquajet Aqua Cutter 710V 
vattenbilningsrobot och en Jetstream HP hög-
tryckspump.

Under projektets gång har CLJV utfört 
byggnationer av flera pyloner samtidigt. För 
att inte störa lokalbefolkningen går det enbart 
att nå byggprojektets primära uppsamlings-
område och den första pylonen från kusten. 
Betongen blandas 2,5 km utmed kusten och 
transporteras sedan med pråm till arbetsplat-
sen, där lastbilar sedan åker iland direkt på 
stranden. Pylonen som behövde åtgärdas lig-

ger 30 meter inåt land. Förutom att betongsat-
sen var undermålig var den även 350 mm “för 
kort”, vilket innebar att en del av armeringsjär-
nen var blottlagda.

CLJV har budgeterat för mindre kompli-
kationer, men kunde inte kosta på sig att 
riva en hel pylon och börja om på nytt. Asia 
Waterjet Equipment valde då vattenbilning. 
Metoden bygger på att riva betonglager med 
hjälp av högtrycksvattenstrålar med en styrka på 
uppemot 40 000 psi. Strålarna hanteras av en 
automatiserad robot. Högtrycksvattnet över-
stiger betongstyrkan och vidgar porer/sprickor 
i betongen, för att sedan slita isär betongen på 
ett kontrollerat sätt. Till skillnad från andra 
mekaniska metoder är vattenbilning enligt 
Aquajet “påverkansfri” vilket eliminerar vibra-
tioner som skapar mikrofrakturer. Dessutom 
uppfyller metoden den europeiska standarden 
EN 1504 och erbjuder en fästyta för ny betong. 
Efter att det första lagret av betong tagits bort 
lämnar Aqua Cutter 710V en grov och ojämn 
profil som ger bättre fäststyrka, enligt Aquajet. 
Roboten renar och avskrapar även armerings-
järnet och tar bort ämnen såsom smuts, lera, 
salt, klorid och sulfater.

Eftersom flera byggen av andra pyloner på-
gick samtidigt i området behövde teamet ta 
bort den undermåliga betongen och slutföra 
reparationerna snabbt med minimalt arbete. 

Arbetet med Aqua Cutter gjorde att tidsplanen 
höll eftersom att den kan slutföra betongbort-
tagningsuppgifter upp till 25 gånger snabbare än 
handlansutrustning, enligt Aquajet. Asia Water-
jet Equipment tog även in Aquajets Special App-
lication Manager Kjell Isaksson för att hjälpa till i 
arbetet. Närheten till vattnet och allt regn under 
monsunsäsongen gjorde markförhållanden svå-
ra, men eftersom Aqua Cutter är självdriven med 
band var den ojämna och leriga terrängen inga 
problem, enligt Aquajet. Denna rörlighet var 
också nödvändig för att hantera själva rivningen. 
Efter att ha lyfts fyra meter upp i luften kunde 
Aqua Cutter användas över armeringsjärnen. 
Högtryckspumpen var installerad sju meter bort 
och ansluten till vattenbilningsroboten med en 
högtrycksslang. För att minska kostnaderna och 
öka produktionen valde Asia Waterjet Equip-
ment att använda havsvatten för den större de-
len av rivningen istället för att ta in färskvatten. 
Företaget fyllde kontinuerligt två 20-kubikme-
terstankar direkt från Mactan-kanalen. Färskvat-
ten användes endast under projektets sista två 
dagar för att avlägsna salt och andra föroreningar 
som kan påverka fästet. Med hjälp av vattenbil-
ningsroboten, som arbetar vid 15 000 psi, och två 
anställda tog Asia Waterjet Equipment bort 10 
kubikmeter betong av undermålig kvalitet på ett 
djup av 150-250 millimeter på några dagar, enligt 
Aquajet.
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D
et går bra för Jansson Entreprenad 
AB, rivningsentreprenören från Lin-
köping.

Men det var länge sedan man bara 
arbetade i Östergötland. Nu jobbar 
man över hela landet med olika typer 

av komplicerade tungrivningar i branscher 
som fastigheter, industri och in-
frastruktur.

Med många stora och kompli-
cerade tungrivningsjobb kva-
lificerar sig Jansson Entrepre-
nad bland de absolut största 
tungrivarna i landet. Kanske 
till och med den största. PD 
träffade Jansson Entreprenad 
vid rivningen av Bilia-anlägg-
ningen i Solna i juni.

janssons rockar!
RIVNINGEN AV 
BILIA-ANLÄGGNINGEN I SOLNA
När Professionell Demolerings utsända träffar 
Jansson Entreprenad jobbar de med rivningen 
av Bilia-anläggningen i Solna. Det är en an-
läggning på totalt 30 000 kvm i upp till 5 plan. 
“Totalt kommer vi att riva 40000 fasta ton 
betong på jobbet”, berättar Hannes Hammar 
som är projektledare.

Beställare av jobbet är Fabege och totalen-
treprenör är Zengun. Jansson Entreprenad 
ansvarar för sanerings- och rivningsarbetena 

Johan Persson som är maskinansvarig har stenkoll 
på företagets maskinpark och berättar att man 
nu har ett 35-tal maskiner i vikter från 1 till 104 
ton. Till detta skall läggas runt 175 hydrauliska 
rivningsverktyg.

Hannes Hammar är projektledare för Bilia-jobbet 
och berättar att Jansson Entreprenad ansvarar för 
sanering och rivning medan företaget Zengun är 
totalentreprenör. Beställare är Fabege.



2-2021 • Branschtidningen Professionell Demolering    39

janssons rockar!

och började under våren med sanering och se-
lektiv rivning. Sedan några veckor är man nu 
igång med den tunga rivningen och har fyra 
rivningsutrustade grävare på jobbet försedda 
med kraftfulla hydrauliska rivningsverktyg 
som tuggar sig igenom TT-kassetterna som 
bjälklaget till största delen består utav. TT-
kassetterna innehåller kraftigt armerad be-
tong. Ytterligare två grävmaskiner används för 
schaktning.

Johan Persson är en av rivningsoperatö-
rerna och kör den nyförvärvade rivningsutrus-
tade grävaren från Volvo, Volvo EC750EHR.

“Vi är jättenöjda med maskinen. Den är 
smidig och säker att arbeta med och har en 
fantastisk kapacitet. Klimatet i hytten är också 
utomordentligt bra varma dagar som denna”, 
säger Johan Persson som förutom att han är 

rivningsoperatör även är maskinansvarig på 
företaget. Med höjdrivningsaggregatet som 
når 36 meter väger Volvo-grävaren 104 ton, 90 
ton med grävaggregat. Övriga tre rivningsma-
skiner på jobbet kommer från Caterpillar, Cat 
352F, Cat 340 Next Generation och Cat 330F. 
På maskinerna sitter rivningsverktyg från Cat 
Work Tools och snabbkopplingar från Oil-
Quick.

“Vi är jättenöjda med Cats rivningsverktyg 
och använder dem på de flesta av våra maski-
ner. Jag vill framhålla Cats stora pulveriserare 
MP365. Otroligt bra verktyg”, säger Johan.

I Sverige säljs Cats produkter numera av fö-
retaget Zeppelin.

När vi besöker Bilia är det en av sommarens 
varmaste dagar med en temperatur på runt 30 
grader. Operatörerna fyller på vattenförråden 

ideligen och det dammar mycket. Vattenkano-
ner från Duztech går på högvarv för att hålla 
nere dammnivån i luften.

Johan berättar att jobbet omfattas av en ri-
gorös planering där Jansson Entreprenads jobb 
är indelat i olika etapper. Man kan nu jobba 
fram till första augusti med tungrivningen. Se-
dan startar schaktning på de delar man rivit. 
Sedan fortsätter nya etapper av rivningen och 
för Janssons del skall jobbet vara klart till no-
vember i år då byggetappen ska igång på allvar. 
Bygget skall vara klart 2025 och det handlar om 
nya bostäder som på så många andra byggpro-
jekt i Stockholm just nu. Delar av rivningsres-
terna på Bilia skall återanvändas på plats i ett 
återbruksprojekt som är en separat byggnad 
som byggs upp intill de nya bostäderna. Just 
nu jobbar totalt 30 man på jobbet inklusive 

Totalt ska 40000 fasta ton betong rivas och forslas bort i Solna.



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!

Trevi_annons_10000.indd   1Trevi_annons_10000.indd   1 2021-03-25   11:162021-03-25   11:16
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personalen från Jansson Entreprenad. “När 
bygget drar igång på allvar kommer man nog 
upp i cirka 100 man på jobbet”, säger Hannes 
Hammar.

“STÖRST PÅ TUNGRIVNING I LANDET”
“Det rullar på ordentligt bra nu. Vi har väldigt 
många projekt igång och nya tillkommer hela 
tiden. Men så är vi också landets största entre-
prenör på tungrivning enligt min bedömning”, 
säger Johan Jansson som är operativ ledare av 
bolaget tillsammans med sin bror Victor.

Några exempel på andra stora jobb som 
rullar parallellt är att man river i Värtahamnen 
i Stockholm där det ska byggas sjönära bo-
städer. Man har fler stora jobb i Stockholms-
området, Flen, Kungsör, Göteborg, Nyköping, 
Linköping med mera. Sedan ska rivningen av 
gamla Kalixbron igång till hösten samt riv-
ningen av en stor fastighet på Liljeholmen i 
Stockholm. Liljeholmenprojektet hoppas vi 
kunna återkomma till i PD när det drar igång. 

Jansson Entreprenad har idag 30 rivnings-
maskiner i sin flotta från som Bobcats på ett 
ton upp till grävare på 104 ton. Grävarna är till 
merparten av märket Caterpillar. Varje bärare 
har i snitt fem olika hydrauliska rivnings- och 
sorteringsverktyg till sitt förfogande så det blir 
totalt cirka 175 hydrauliska verktyg. Verktygen 
är av typen hydraulhammare, pulveriserare, 
betongsax, riv- och sorteringskopor, fräsar 
med mera.

TREDJE GENERATIONEN FÖRETAGARE
Allt började 1946 inom åkeribranschen och det 

var Johan Janssons farfar och farmor Sture och 
Marianne Jansson som startade verksamheten. 
På den tiden höll man till i Kisa. Johans pappa, 
Kjell, kom tidigt in i bolaget och övertog verk-
samheten så småningom. Idag har Kjell tagit 
ett steg tillbaka till förmån för sina barn där 
även dottern Malin arbetar med administra-
tion i verksamheten. Allt började i åkerinäring-
en men under de senaste 25 åren har man ute-
slutande arbetat med rivning och återvinning.

Majoriteten av projekten består av egna 
totalentreprenader inom rivning och anlägg-
ningsarbeten. Organisationen kalkylerar och 

leder entreprenaderna i egen regi, oftast med 
egna resurser då kapacitet finns eftersom in-
vesteringar gjorts i generationer löpande. Idag 
är uppskattningsvis 80 till 85 procent av job-
ben tungrivningar men man arbetar för att öka 
anläggningsverksamheten.

Idag omsätter verksamheten dryga 170MSEK 
med huvudkontor i Linköping på en industri-
tomt på 100000 kvm. Man sysselsätter ett 40-
tal anställda. Här har man även en egen åter-
vinnings- och sorteringsanläggning. Sedan i 
maj 2021 har man också förvärvat kontor, verk-
stad och maskin- och verktygslager i Gudby i 
Upplands Väsby kommun norr om Stockholm. 
Det är här som PDs utsända träffar Johan Jans-
son i de precis nyrenoverade lokalerna.

“Med så många jobb som vi har i Stock-
holmsområdet måste vi helt enkelt ha en egen 
depå på plats. Här har vi gott om plats både för 
personalen och våra maskiner”, säger Johan.

Johan flyttade själv till Stockholm för fyra år 
sedan för att vara på plats och leda verksam-
heten.

“Det är inte extremt långt mellan Linköping 
och Stockholm men de håller inte att pendla i 
längden”, säger Johan.  

Jansson Entreprenad är certifierade enligt 
kvalitetsledningssystemet ISO9001, miljö-
ledningssystemet ISO14001 och arbetsmiljö-
systemet ISO45001. Under 2020 tilldelades 
dessutom Jansson Entreprenad branschor-
ganisationen Maskinentreprenörernas (ME) 
Infrastipendium 2020. Priset delas ut på MEs 
årliga arrangemang Stora Infradagen. 

www.jent.se

“Det rullar på otroligt bra nu. Många 
jobb samtidigt och nya som ligger i 
“pipeline”. Men så ska det vara när man 
är landets största tungrivare”, säger 
Johan Jansson på Jansson Entreprenad.

Jansson Entreprenads maskinansvarige, Johan Persson, är väldigt nöjd med nya förvärvet, en rivningsutrustad 
Volvo EC750EHR. “Maskinen är kanon. Vi är väldigt nöjda. Vi är också nöjda med våra rivningsverktyg från Cat som 
funkar bra med våra maskiner som naturligtvis är utrustade med snabbkopplingar från OilQuick”, säger Johan.

Med fyra rivningsutrustade maskiner på riv-
ningen av Bilia-anläggningen i Solna matar det 
på väldigt bra.



Servicepluggar är viktiga verktyg för att 
minimera risken för miljöskadliga läckage 
vid exempelvis oljebyten, service, monta-
ge och slangbyten. Läckage som även kan 
leda till höga saneringskostnader.

För att hjälpa kunderna att minska den 
negativa miljöpåverkan, lanserar nu Hy-
droscand specialdesignade serviceplugg 
som är tillverkade i oljebeständigt TPV, en 
termoplastisk elastomer. Till skillnad från 
plugg som är tillverkade i gummi, kan Hy-
droscands plugg återvinnas istället för att 
brännas.

Materialet har även egenskaper som 
gör att pluggen sitter stadigt på plats och 
kan återanvändas under en längre tid. 
Pluggen tål ett temperaturspann på -40 °C 
till +130 °C med opåverkad funktion.

Hydroscands nya plugg finns i många 
olika storlekar och kan användas vid en 
mängd olika arbeten där man behöver 
plugga igen något tillfälligt, som inte ska 
trycksättas. De fungerar utmärkt vid ex-
empelvis slangbrott, där man framförallt 
vill skydda miljön men även behöver se 
till att förlusten i systemet inte blir allt för 
stor. Men även till att plugga igen ett av-
lopp för att undvika otrevlig lukt.

De nya servicepluggen passar därför 
användaren som utför olika arbeten inom 
bland annat hydraulik, VVS, verkstadsser-
vice och sjöfart.

Nya smarta 
serviceplugg 
från Hydroscand
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Returums återvinningscentral är designad 
så att de som lämnar sitt avfall är nivåskilda 
från anläggningens arbetande maskiner. Det 
innebär att besökare kör via en ramp upp till 
en sorteringskaj där de slänger ner sitt avfall i 
containrar som sköts helt och hållet från ”vå-
ningen under”. För att det ska fungera behövs 
en mångsidig maskin med god möjlighet att se 
över containerkanten. För detta har de valt en 
Sennebogen 355E teleskoplastare, som enligt 
OP System (svensk generalagent för Sennebo-
gen) är stor och stark som en hjullastare, och 
dessutom med räckvidd som en teleskoplasta-
re. Den har fram-, fyrhjuls- och krabbstyrning, 
en maskinvikt på 11,5 ton, en lyftkapacitet på 
5,5 ton, en räckvidd på 8,5 meter, massiv stål-
ram och robust teleskoparm, samt maximal 
kraft genom Z-kinematik, välkänt från hjul-
lastartekniken, enligt OP System. ”Den är 
som klippt och skuren för uppgiften här på 
anläggningen”, säger Adrian Björn som är en 
av förarna. ”Att vi kan höja och sänka hytten 
så att vi har god översikt ner i containrarna är 
en förutsättning för att vi ska kunna jobba en 
nivå nedanför kunderna. Förut fick vi trängas 
uppe bland bilarna och släpen, med den risk 
det innebar och den trängsel som uppstod.”
Till 355E har Returum ett antal olika redskap, 
som snabbt kan skiftas, exempelvis en ”packa-
re” som kan pressa ihop avfallet i containrarna 
så att det inte blir en massa luft. Därtill har 
man flera olika skopor samt en borste, vilket 
innebär att 355:an även kan sköta snöskottning 
och sopning av anläggningen. ”Tidigare hade 
vi den något mindre Sennebogen teleskoplas-

tare 305, som också var bra, men denna är ju 
ett snäpp vassare, med bland annat ännu mer 
komfort i hytten”, säger Adrian Björn.
En vanlig dag är det mellan fyra till fem per-
soner som sköter anläggningen. Mycket av 
arbetstiden går till att hjälpa folk att sortera 
rätt, hålla ordning och se till att det finns plats 
i containrarna hela tiden så att flödet fungerar 
smidigt. ”Här är fullt ös hela tiden, särskilt på 
helgerna, och inte minst när det börjar våras 
verkar folk röja och städa extra mycket.”
Returum öppnade i september 2020 och drivs 
av Renhållning Kristianstad som är Kristian-
stad kommuns kommunala renhållningsbolag. 
Hållbarhetsparken kommer att utökas i flera 
etapper inom de kommande åren.

På Ängamöllan utanför Kristianstad växer återvinningscen-
tralen Returum fram, präglad av hållbarhets- och miljöfokus, 
samt effektivt utnyttjande av utrymmet. Som en del i att uppnå 
detta har de investerat i en Sennebogen 355E teleskoplastare.

Sennebogen 355E på 
återvinningscentral i Kristianstad

Adrian Björn, maskinförare Returum Hållbarhets-
park, och Fredrik Hagwell, vd OP System.

Hydroscand lanserar nu special-
designade serviceplugg i noga 
utvalda material som möjliggör 
både återanvändning och åter-
vinning.
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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

Allt fler ser vinsten i att arbeta 
förebyggande och agera innan 
olyckan är framme menar Hy-
droscand som har uppmärksam-
mat ett ökat intresse för tjänster 
med förebyggande underhåll. 
Det gäller framförallt större bolag 
som genom förebyggande åtgär-
der, försöker undvika oplanerade 
driftstopp helt och hållet.

Hydroscand är marknadsledan-
de inom slang och ledningskompo-
nenter i Skandinavien. Utöver ett 
brett sortiment av slang och kopp-
lingar, erbjuder Hydroscand även 
ett antal tjänster inom området. 
Den mobila slangservicen, SlangEx-
press, hjälper kunderna med såväl 
akuta slangbrott som förebyggande 
underhåll. Majoriteten av de arbe-
ten som utförs av SlangExpress har 
sedan länge varit akuta slangbyten. 
Nu ser dock företaget en ny trend, 
där allt fler i stället försöker agera 
tidigt och på så vis undvika kost-
samma driftstopp helt.

“Jag tror att det beror på flera 
faktorer. En av dessa kan vara att 
många blir mer försiktiga under 
pandemin och vill undvika oför-
utsedda, höga utgifter. Men sedan 
tror jag också att många företag 
helt enkelt räknar på det och inser 
att det finns stora summor att tjäna 
på att åtgärda problem innan det är 
för sent och samtidigt skydda såväl 
egen personal som miljön”, menar 
Emilia Lundstedt, försäljningsansva-
rig för SlangExpress i Sverige.

“Vi är kända för att hjälpa till 
med snabba slangbyten när läget 
är akut. Däremot känner inte alla 
till att vi även arbetar mycket med 
förebyggande åtgärder. En stor del 
av de jobb som SlangExpress utför 
är underhållsarbete vid planerade 
driftstopp – och här ser vi att efter-
frågan ökar. Jag tror att det till stor 
del är en effekt av att våra kunder 
pratar med varandra och tipsar 
varandra om tjänster som de upp-
skattar”, tillägger André Broström, 

Konceptansvarig för SlangExpress.
Hydroscands tjänst Verk-

stadsöversyn lanserades i slutet 
av 2020 och intresset för tjänsten 
ökar hela tiden. Detta gäller även 
liknande tjänster, som diagnostik, 
provtryckning och underhåll som 
Hydroscand erbjuder.

“Den stora ökningen i efterfrå-
gan syns framför allt i storstäderna 
Stockholm, Göteborg och Malmö”, 
berättar Emilia Lundstedt och 
fortsätter: ”Det är städer där alla 
har mer eller mindre bråttom och 
är vana vid att allt ska gå snabbt.

När något går sönder, leder det 
till stora kostnader - men också 
ett stort stresspåslag. För att und-
vika detta börjar många istället 
säkra driften genom att planera in 
förebyggande åtgärder.”

Det är framför allt åkerier, 
verkstäder, entreprenadbolag och 
industrier som tar hjälp av Hy-
droscands underhållstjänster, men 
även maskinuthyrare av exempel-
vis truckar, maskiner, dumprar, 
liftar, lyftkranar eller bomliftar 
– där driften är helt beroende av 
välfungerade slangar.

SlangExpress är en rikstäckande 
tjänst och i storstäderna rullar ett 
flertal servicebussar. Detta inne-
bär att Hydroscand har den ka-
pacitet som krävs för att ta sig an 
även stora underhållsarbeten vid 
planerade driftstopp.

“Beroende på arbetets omfatt-
ning kan vi skicka det antal servi-
cetekniker och servicebussar som 
krävs för att utföra underhållsar-
betet på ett effektivt sätt, inom 
tidsramen för det planerade stop-
pet. Vid behov kan vi även hyra ut 
våra mobila slangverkstäder, så 
kallade HoseOnSites, till kunden 
för att säkerställa att allt finns på 
plats för snabba åtgärder vid be-
hov”, berättar André Broström.

Underhållsarbeten kan utföras 
på dagtid, nattetid eller helger, allt 
beroende på kundens behov.

Ökat intresse för att förebygga slangbrott



        
          

    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

         
          

   Krossning och demolering – en viktig del av vår värld!   
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“Game Changer” inom rivning 
ALLU TRANSFORMER                     

Allu Transformer Siktkross och nya Allu Crusher har just banat väg för framtiden 
inom rivning. Tillsammans står dessa två lösningar nu för en riktig innovation på 
marknaden.

U
nder de senaste 30 åren har Allu pro-
ducerat sorteringsskopor för den glo-
bala marknaden och Allu har nyligen 
lanserat Allu Crusher, en krosskopa för 
grävmaskiner mellan 10 och 38 ton och 

med omställningsmöjlighet mellan 13 olika sl-
utfraktioner. Allu placerar dessa två lösningar 
sida vid sida vilket för rivningsprojektet ger 
ökad kapacitet, besparingar 5 gånger om, och 
en lösning för alla rivningsentreprenörer.

UPP TILL FEM 
GÅNGER ÖKAD KAPACITET
Fördelen med att använda båda lösningarna 
sida vid sida är ökad kapacitet och återuppta-
get slitage för anläggningar med upp till fem 
gånger produktionshastigheten. Först lanse-
rad i Finland och testad i de nordiska länderna 
som är kända för tuffa miljöer. En kund till 
Allu i Finland testade krossen och sorterings-
skopan sida vid sida blev det något av en game-
changer för rivningsarbete. En kedja med sor-
tering och krossning för hantering av crushad 
betong. På denna arbetsplats kunde 85% av 
materialet sorteras ur och även delvis krossas 
med en siktkross-skopa (Allu Transformer DH 
3-17 XHD) och endast överskottet av mycket 
hårt material krossades med krosskopa (Allu 
Crusher AC 25-37). Företaget förväntar sig att 
denna procent ska vara ännu högre i mindre 
krävande miljöer än på denna arbetsplats.

”Rivningsbetongen bearbetades efter pulve-
riseringen med två Allu enheter. Överskottet 
från siktkrossen (synlig i framkant på bilden) 
krossades ner till en 0-90mm fraktion med 
en krosskopa. Således passerade totalt cirka 5 
tusen ton genom två skopor. Rivningen av två 
bostadshus med två våningar (undervåningen 
under jord) producerade totalt cirka 5 tusen 
ton betong. Den maximala fraktionsstorleken 
som uppnåddes vid pulveriseringen var 400 
millimeter, vilket är en bra inmatningsstorlek 
för Allu Crusher. Käften i skopans rörelse är 

vändbar, vilket möjliggör snabb och enkel åt-
gärd vid eventuella blockeringar. Under mina 
30 år i branschen har detta förändrat rikt-
ningen för rivningsarbete”, säger Ilpo Ellonen, 
regional försäljningschef på Allu Finland Oy.

Rivningsfasen på arbetsplatsen tog totalt 
tre veckor. Vid tidpunkten för besöket var ca 
700 ton betongavfall fortfarande obearbe-
tat. Under den följande veckan levererades 
fortfarande krossad betong för användning 
som förstärkningslager i konstruktionen av 
en skogsbilväg. Syftet med hela processen är 
att återvinna betongavfall till ett användbart 
byggmaterial, därigenom ersätta behovet av 
att använda jungfruligt material. En miljövän-
lig och hållbar lösning.

FINT MATERIAL GENOM SORTERING
“Kapaciteten från siktkrossen är många gånger 
högre än med krosskopan, så målet är att få ur 
findelen så exakt som möjligt med sorteringen 
så att mängden material som ska krossas hålls 
till ett minimum. Kunden på denna arbetsplats 
var mycket positivt förvånad över att tänderna 
knappt hade slitits av denna mängd material. 
Siktkrosskopan har en trumma av blocktyp 
med en 75 mm hammarkonfiguration. Byte av 
tänder på denna typ av trumma går snabbt och 
enkelt så det kan hanteras direkt ute på arbets-
platsen”, avslutar Ilpo Ellonen.

www.allu.se
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In och utlastning av material på ett bygge är både ett tidsödande och riskfyllt 
arbete. Att rationalisera denna process ger omedelbara tidsvinster i produk-
tionen. Därför lanserar nu Preston Rentals Sverige AB en för Sverige helt ny 
metod, kallad SuperDeck, som förenklar och förbättrar logistiken.

Ny metod för smidig
INLASTNING AV MATERIAL PÅ BYGGET

SuperDecket lyfts enkelt på plats med kran.

D
enna patenterade innovation är utfor-
mad för att förenkla hanteringen av 
material, särskilt på byggarbetsplatsen 
på flera nivåer. Systemet erbjuder ett 
containerliknande lastplattformsystem 

som glider och som ökar säkerheten betydligt 
och reducerar kranens driftstid. 

ENKELT ATT ETABLERA 
PÅ BARA NÅGRA MINUTER
Bakom det nya projektet i Sverige står Jonathan 
Månsson, välkänd från ställningstillverkaren 
Mon.Zon AB, och Martin Bojesen från Dan-
mark. Martin har arbetat med maskinuthyr-
ning i Danmark sedan 1997 för Skanska, Cra-

mo och Ramirent och driver Preston Rentals 
A/S i Danmark. 

Preston Rentals SuperDeck-princip bygger 
på att istället för använda traditionella ställ-
nings- och avlastningstorn med materialhis-
sar växla om till så kallade glidplattformar som 
enkelt monteras på de våningsplan där mate-
rial skall lyftas in eller ut. Glidplattformen är 
smidig att montera och lyfts på plats med kran. 
Glidplattformen stämpas fast mellan golv och 
tak med hjälp av fyra stödben på bara några mi-
nuter. Superdecket skjuts ut och material kan 
lyftas på plats och sedan skjuts hela glidplatt-
formen in så byggmaterialet blir tillgängligt på 
våningsplanet. Glidplattformarna monterad 

på varje våningsplan och kan vara integrerade 
med en byggställning. Glidplattformen har en 
lastkapacitet på 5 ton.

Superdeck uppfanns i Australien av John 
Preston och används idag i Australien, Nya 
Zealand och USA sedan länge. Systemet är in-
troducerat i Danmark och nu även i Sverige. 
I Australien har man konstaterat att på bygg-
projekt med SuperDeck har kranens effektivi-
tet kunnat ökas med 50 procent. Man kan lyfta 
större och tyngre material med 71,4 procent 
ökning. Man har kunnat minska förlorade ar-
betstimmar då man måste vänta på material 
genom traditionella materialtransporter med 
35,7 procent. Rent generellt har materialhan-
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Enkel, säker och smidig inlastning av material med Preston Rentals SuperDeck.Ny metod för smidig
INLASTNING AV MATERIAL PÅ BYGGET

Systemet packas smidigt för transport och funkar för inlastning via en rad 
olika intagsöppningar.

SuperDeck-plattformarna är utrustade med fasta säkerhetsstöd, så att 
enheterna kan staplas vertikalt och rullas in och ut efter behov, i motsats 
till att förskjutas i den traditionella våningskonfigurationen. Detta ökar 
effektiviteten i materialhantering och gör den säkrare och snabbare. 
Kranoperationerna blir dessutom mer kostnadseffektiva.

teringstiden kunnat minskas med 14,3 procent 
och man har kunnat minimera oförutsedda 
förseningar från underleverantörer med 28,4 
procent.

Preston Rentals SuperDeck finns i fyra stor-
lekar: SuperDeck 2.2 har en total plattforms-
längd på 8500 mm och en bredd på 2200 mm. 
Containerhöjden är 1200 mm. Lastkapaciteten 
är 5000 kg och egenvikten 2500 kg.

SuperDeck 2.6 har ungefär samma specika-
tioner med är något bredare, 2600 mm. Super-
Deck 3.2 har en bredd på 3200 mm och Super-
Deck 4.2 är hela 4200 mm bred.

SMIDIGT I TRÅNGA MILJÖER OCH 
INGET KRÅNGEL MED MATERIALHISSAR
Preston Rentals SuperDeck är ingen nyhet 
utan har använts som sagt sedan nära 50 år 
tillbaka. Systemet tagit stora marknadsandelar 
från traditionella ställningstorn med bygghis-
sar. Särskilt i trånga stadsmiljöer har glidplatt-
formarna stora fördelar då gatuplanet inte be-
höver spärras av för bygghissetableringen med 
trafikstörningar till följd.

“Vi ser det här som en verkligt stor innova-
tion för logistikarbetet på en byggarbetsplats. 
Alla vet att det är komplicerat med material-
hissar och att hantera tunga material i hissar 
och på byggställningar idag. Det är också en 
säkerhetsrisk. Med våra glidplattformar vinner 
man både tid och ökar säkerheten. Dessutom 
kan lastvikten ökas och systemet kan inte-
greras med byggställningen”, säger Jonathan 
Månsson.

“En annan fördel är att materialet kan lastas 
in på bygget direkt från lastbil till glidplattfor-
men. Här sparas många onödiga moment”, sä-
ger Martin Bojesen.

INTRESSANT HYRESPRODUKT
Både Martin och Jonathan är över-
tygade om att det här är en intres-
sant produkt att framförallt hyra ut 

och man vänder sig särskilt till 
landets maskinuthyrare. 

Större byggföretag med stor avsättning kanske 
kan köpa sina egna glidplattformar men det är 
mera kostnadseffektivt att hyra från Preston 
Rentals AB. Ett annat intressant användnings-
område är att använda glidplattformarna för 
utlastning av rivningsmaterial.

“Idag byggs dessutom allt högre byggnader 
med många våningar, ofta i tätbebyggda om-
råden, systemet är perfekt för materialhante-
ringen”, säger Jonathan.

www.prestonrentals.se



H
ilti erbjuder för tillfället två väggsågar, 
en 10 kW-modell och en 20 kW-modell. 
10 kW-modellen DST 10-CA med Cut 
Assist är enligt Hilti praktisk vad gäller 
vikt och trånga utrymmen. Den överför 

8 kW på spindeln tack vare Hilti Traction Con-
trol, vilket resulterar i ett sågdjup på upp till 380 
mm. Dess anslutbarhet till 16 amp gör att den 
kan användas på olika sorters arbetsplatser. 20 
kW-modellen DST 20-CA med Cut Assist har 
30 procent mer kraft och tre gånger så högt 
vridmoment vid start. Den integrerade kraften-
heten gör att maskinen är enkel att transporte-
ra, att användaren undviker långa installations-
tider och att den kan användas sladdlöst, enligt 
Hilti. Fjärrkontrollen visar alla sågparametrar 
vilket gör den lätt att använda, enligt Hilti. Ma-
skinen är på 32 amp, har 60 procent lägre vikt 
jämfört med dess föregångare och har ett såg-
djup på 730 mm. Klingserien Hilti Equidist är 
lämpad för Hiltis väggsågar och kännetecknas 
av en teknologi som enligt Hilti garanterar op-
timal sågprestanda med hjälp av en exakt dist-
ribution av diamanter på klingan. Parat med 
noggrann riktning av klingorna erbjuder klings-
erien den extra mängd prestanda som krävs på 
varje arbetsplats, enligt Hilti.

VAJERSÅGAR FRÅN HILTI
Ursprungligen var vajersågning avsedd som 
ett sätt att skära natursten för en mer raffine-
rad kvalitet jämfört med exempelvis spräng-
ning eller klyvning. Vajersågning är en teknik 
lämpad för att skära i komplexa eller multipla 

För mer än 20 år sedan lanserade Hilti den första elektriska väggsågen på 5 kW. Detta var 
början på en lång resa där fokus har legat på låg vikt, enkel etablering och ökad produktivitet. 
För att öka produktiviteten ytterligare introducerade Hilti Cut Assist och tog därmed bort den 
separata kraftenheten. Inom en snar framtid kommer fler verktyg att läggas till.

strukturer i olika material. Under årtiondena 
har Hilti tagit fram ett sortiment på både 
standardlösningar och skräddarsydda vajerlös-
ningar, kombinerat med matchande diamant-
verktyg. För närvarande erbjuder Hilti färdiga 
lösningar för tre elektriska versioner (10 kW, 15 
kW och 30 kW) och ett utbud av skräddarsyd-
da lösningar. För både standardlösningar och 
skräddarsydda lösningar spänns diamantva-
jern genom ett pneumatiskt system vilket en-
ligt Hilti garanterar optimal spänning.

Det nya vajerkitet DSW 2005-TS (20 kW) 
är kompatibelt med det befintliga sortimentet 
av Hiltis vajersågstillbehör och är utformad för 
väggsågen DST 20-CA. Med möjligheten att 
såga både vertikalt och horisontellt gör kitet 
det möjligt med små ingrepp på olika arbets-
platser. Tack vare dess modulära design är in-
stallationen snabb och enkel, enligt Hilti. Även 
10 kW-vajersågen DSW 1005-E gör det möjligt 
för användaren att göra små ingrepp på olika 
arbetsplatser. Den är kompakt och även den 
enkel att installera vilket gör den lämpad för 
den typen av applikationer, enligt Hilti.

15 kW-modellen DSW 1510-CA med Cut 
Assist är efterföljaren till vajersågen DS WS15. 
Tack vare att all elektronik är integrerad i 
drivenheten finns inte längre något behov av 
en separat kraftenhet. Dessutom undviker 
användaren trassel med kablar. Den integre-
rade styrelektroniken eliminerar även långa 
installations- och transporttider, enligt Hilti. 
Modellen är snabb att installera, enkel att an-
vända och ger maximal effektivitet med sina 

två elmotorer och pneumatisk vajerspänning 
som levererar hög prestanda under tuffa för-
hållanden medan det inbyggda vajermagasi-
net garanterar kompakta dimensioner, enligt 
Hilti. Hjälpprogramvaran Cut Assist är ett steg 
mot mer säkerhet och produktivitet på arbets-
platsen, enligt Hilti. Alla sågparametrar såsom 
sågdjup syns på displayen i realtid. Operatören 
har såväl kontroll som transparens i varje steg 
av processen, enligt Hilti. Tack vare WRC-CA 
kan operatören styra sågprocessen på avstånd 
och från den position där processen bäst kan 
överblickas. Förutom säkerhetsaspekten har 
produktiviteten varit en viktig drivkraft för Hil-
tis produktutvecklare. För att göra hanteringen 
av vajersågsportföljen så enkel och effektiv som 
möjligt är fjärrkontrollen som används för alla 
väggsågsmodeller i Hiltis portfölj densamma. 
Dessa funktioner gör DSW 1510-CA till ett verk-
tyg lämpat för konstruktionsförändringar av 
byggnader eller infrastruktur, samt för teknisk 
rivning av komponenter såsom broar, skorste-
nar, tunnlar, dammar och fundament.

VÄGG- OCH VAJERSÅGSSYSTEM FRÅN HILTI

Smidig, lätt och snabb att etablera.
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“Det vi presenterar idag är ett genombrott på 
marknaden för kapar. Vi är oerhört stolta att 
kunna introducera en batteridriven kap som 
fullt ut stöder den omställning till koldiox-
idsnåla lösningar som byggbranschen står 
inför”, säger Mattias Holmdahl, global pro-
duktchef för kapmaskiner inom Husqvarna 
Construction. 

Med mer än 60 års erfarenhet som tillver-
kare av kapar och med en ledande position 
inom handhållna kapar, så har Husqvarna 
Construction den expertkunskap som krävs 
för att leda utvecklingen från bensin- till bat-
teridrivet. Med K1 PACE kan kunderna för-
vänta sig prestanda på samma tekniska nivå 
som en bensindriven motsvarighet, med alla 
ytterligare fördelar batteridrift medför för så-
väl maskinförare som miljö. 

“Vi ser hur allt fler byggföretag strävar 
efter koldioxidneutrala arbetsplatser och 
som ledande leverantör känner vi ett stort 
ansvar att tillsammans med våra partners 
och kunder kunna bidra till en mer hållbar 
utveckling.” 

Batterisystemet PACE kan utnyttjas för 
fler maskiner i takt med att den batteri-

drivna familjen utvidgas. I tillägg till kapen 
och batterisystemet har specialverktyg (kap-
klingor) i 12” och 14”/300 och 350 mm opti-
merats för batteridrift. 

Maskinen är utrustad med X-Halt, en 
bromsfunktion som har kapacitet att stoppa 
rotationen på bråkdelen av en sekund.

K1 PACE visades på World of Concre-
te i US den 8 till 10 juni och för den som 
har möjlighet att provköra utlovar Mattias 
Holmdahl en totalt ny upplevelse. 

“Vi vet vad som krävs för att klara de rik-
tigt tunga jobben, och vi kompromissar inte 
med kvalitet och säkerhet. Med K1 PACE 
får kunderna en högpresterande batterikap 
som ger noll direktutsläpp, de kan förvänta 
sig lägre vibrationer, jämnare skärning samt 
att maskinens låga vikt och optimala tyngd-
punkt innebär minskad belastning på krop-
pen.” 

K1 PACE kommer att demonstreras av 
Husqvarna Construction fram till säljstart 
som kommer att ske stegvis under andra 
halvåret, med start i de nordiska länderna. 
Mer tekniska data släpps i samband med 
försäljningsstarten.  

Med K1 PACE tar Husqvarna steget fullt ut och erbjuder 
kunderna en batteridriven kap som klarar de riktigt tunga 
jobben. Det här är den första produkten som lanseras på 
företagets nya batterisystem, PACE. 

Husqvarna Construction lanserar 
nästa generations batterikap

I de fall uteffekt och prestanda är viktigast 
erbjuder 30 kW-modellen DSW 3018-E feno-
menal prestanda samtidigt som den är kom-
pakt, enligt Hilti. Maskinen kan skära i såväl 
tungt armerad betong som stål.

FÖR SÄRSKILDA UTMANINGAR
Hiltis partner möter ibland utmaningar som 
kan underlättas med hjälp av särskilda tillägg 
till standardutbudet. Därför erbjuder Hilti 
tillbehör såsom hjullager för djupsågning (såg-
ning i betong utan åtkomst under- och baki-
från), flexibla hjullagersystem (för att reducera 
angreppsvinkeln och underlätta installation), 
ytterligare vajermagasin med ett valfritt kyl-
system för torrsågning samt ett stofthante-
ringssystem för torrsågning av betong. Vajer-
skydd finns även tillgängligt.

Inom olika branscher finns behov som inte 
kan tillgodoses med standardmaskiner. För 
att möta specifika kundbehov utvecklar Hilti 
skräddarsydda lösningar som enligt Hilti kom-
mer med fördelar såsom att användaren ofta 
får 100 procent bättre kostnadseffektivitet vid 
utförande av en serie sågningsapplikationer, 
en reducerad risk för användaren vad gäller 
säkerhet och hälsa, samt att de skräddarsydda 
lösningarna är utformade för att vara enkla att 
hantera och knappt kräver någon utbildning. 
Dessutom är operatörens ingripande reduce-
rat tack vare Cut Assist (fjärrstyrd kontroll av 
maskinen även genom LAN-driven mjukvara) 
och vajrar med sluten slinga som garanterar att 
vajern inte går sönder, enligt Hilti.

ETT SORTIMENT AV DIAMANTVAJRAR
Hiltis vajersortiment är det mest omfattande 
som finns tillgängligt, enligt Hilti. De erbjuder 
alla tillgängliga teknologier (sintrade vajrar 
med en ny uppdaterad serie, galvaniserade 
vajrar och vakuumlödda vajrar). Dessutom har 
de utvecklat en speciell serie för standardsågen 
DSW 3018-E och deras skräddarsydda lösning-
ar: en vakuumlödd vajer med dubbla lager.

Hilti erbjuder såväl färdiga som skräddar-
sydda lösningar för att hjälpa partner att göra 
arbetsplatsen effektiv. Dessutom erbjuder 
Hilti tjänster genom deras fleet management-
program. Programmet erbjuder tjänster inom 
finans och ytterligare serviceelement såsom 
reparation till en fast kostnad och möjlighe-
ten att låna verktyg för att göra det möjligt för 
partner att fortsätta jobba när maskinen är ute 
på service.
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“
Det här är datumet som gäller för DEM-
CON nu, 24-25 november, 2022 på Scan-
dic Infracity i Bredden. Inget mera flyt-
tande så vida inte en ny pandemi dyker 

upp”, säger DEMCONs projektledare Jan Her-
mansson.

OSÄKERHETEN
GÖR MÄSSA I ÅR OMÖJLIGT
Trots att restriktionerna sakteliga lättas, smitt-
spridningen går ner och vaccineringen av be-
folkningen är på god väg så råder en för stor 
osäkerhet ändå under 2021.

“Att arrangera en mässa som DEMCON 
kräver trots allt en hel del förberedelse både 
för utställarna och för oss som arrangörer. Le-
veranstiderna har dessutom förlängts ordent-
ligt på grund av pandemin. Med den osäkerhet 
som fortfarande råder har vi helt enkelt inte tid 
att vänta fram till augusti i år för att besluta om 
mässan ska bli av i år eller inte. Många besökare 
kommer att känna ganska stor osäkerhet att gå 
på en mässa i år med massa folk som trängs även 
om vi följer vissa restriktioner. En mässa i år skul-
le bli lite av en halvmessyr som skulle kosta mer 
än det smakade”, säger Jan Hermansson.

Man ska heller inte glömma bort att reger-
ingens tillfälliga pandemilag sträcker sig fram 
till 30 september i år, det vill säga fram till för-
sta mässdagen för årets planerade mässa.

"Vi som arrangör vill satsa till 100% på att 
genomföra en riktigt bra mässa, med många 

besökare och nöjda utställare. Vi vill leva upp 
till "vår egen branschfest", vad som inte ver-
kar riktigt möjligt just nu", fortsätter Jan Her-
mansson. 

DEMCON 2022 
MÅSTE LIGGA EFTER BAUMA
Att flytta DEMCON till våren 2022 var inget 
alternativ för arrangören. Andra svenska bygg- 
och anläggningsmässor ligger redan på rad 
under våren och hösten vilka är Nordbygg, 
Maskinexpo, Svenska Maskinmässan, Load 
Up North och Entreprenad Live. Att klämma 
in DEMCON också under våren vore inte håll-
bart. Men största anledningen till att DEM-
CON läggs i november, 2022 är att mässan 
Bauma 2022 är flyttad från april till oktober. 
“På Bauma visas alltid en rad nyheter och det 
vore då fel att ligga ett halvår innan Bauma. 
DEMCON kommer utan tvekan att funka lika 
bra som en inomhusmässa. Men det kommer 
naturligtvis att finnas möjlighet att demon-
strera maskiner utomhus om så önskas”, säger 
Hermansson.

DEMCONs hemsida har nu uppdaterats 
med det nya datumet och det går att anmäla 
sig för mässan i november 2022. “Vi skulle vilja 
att de utställare som har för avsikt att ställa ut 
i november 2022 bokar upp sig så snart som 
möjligt eller bekräftar sitt deltagade. De som 
valt monterplacering sedan tidigare behåller 
den om de meddelar oss att de vill ställa ut. 

Men vi behöver få en bekräftelse på det”, säger 
Hermansson.

MINIMÄSSA 2021 
Enligt tradition brukar branschföreningen Bygg-
nadsberedning (BFB) där Håltagningsentrepre-
nörerna och Riv- & Saneringsentreprenörerna 
ingår hålla sitt höstmöte på DEMCON. BFB vill 
fortsatt satsa på ett fysiskt höstmöte i år. BFB lig-
ger kvar med datum för höstmötet antingen 30 
september eller 1 oktober på Scandic Infracity 
och kommer att ta ett formellt beslut lite senare 
i sommar. Det lutar starkt åt att det blir ett fy-
siskt möte för entreprenörer och leverantörer. 
DEMCONs arrangör har kommit med förslaget 
att då anordna en minimässa i samband med 
höstmötet där alla montrar är ungefär lika stora. 
Det kommer att bli en ganska enkel mässa na-
turligtvis till helt andra kostnader än DEMCON 
i ett stort format. Minimässan är mera ett sätt att 
ändå kunna möta marknaden fysiskt i år.

I BFB finns ungefär 150 medlemsföretag så 
en hyfsat stor skara människor skulle samlas 
ändå. Här måste dock restriktionerna lättas 
ytterligare innan ett slutgiltigt beslut kan tas. 
Minimässan kommer att genomföras i enlig-
het med de restriktioner som satts upp för 
mässarrangemang kallat “Vi ses säkert”.

I nuläget är dock inget spikat vare sig vad 
gäller BFBs höstmöte eller minimässan men 
ett beslut väntas senare under sommaren.

www.demcon.se

Pandemin har varit en stor utmaning för alla och inte minst de som arrangerar 
mässor. Branschmässan DEMCON som ursprungligen skulle ha arrangerats i 
september 2020 har tvingats byta datum flera gånger. Nu antar man plan D och 
flyttar mässan från 30 september – 1 oktober, 2021 till 24-25 november, 2022.
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PLAN D ANTAGEN – DEMCON FLYTTAS 
TILL 24-25 NOVEMBER, 2022
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Trevi Benne lanserar nya rivnings- och sorteringsgripar 
som ersätter deras tidigare gripar. Resultatet är en stabil 
gripkonstruktion med lägre vikt men med större arbets-
kapacitet, enligt Trevi Bennes svenska återförsäljare An-
dersen Contractor AB.

De nya PMZ-griparna har förbättrats på flera punk-
ter jämfört med den tidigare modellen, bland annat med 
dubbla svängmotorer som standard, 50 procent ökad 
hydraulkapacitet på både rotation och öppna/stäng-
funktion, högre stängningstryck med 60 procent och 
enklare åtkomst för underhåll. Det ger en både starkare, 
smidigare och snabbare grip både vid sortering och riv-
ning, enligt Andersen Contractor.

PMZ-griparna finns i elva storlekar från 145 upp till 
4500 kg och passar för maskiner mellan 1 och 65 ton. 
Griphalvorna kan fås i två utföranden, antingen med 
perforerad plåt eller ribbor.

Nya riv- och sortergripar 
från Trevi Benne

Allu Transformer siktkross och den nya 
Allu Crusher kan med fördel användas sida 
vid sida, enligt Allu Sverige, för att ge riv-
ningsprojekt ökad kapacitet, besparingar 
och en lösning för rivningsentreprenörer.

Allu har nyligen lanserat Allu Crusher, 
en krosskopa för grävmaskiner mellan 10 
och 38 ton och med omställningsmöjlighet 
mellan 13 olika slutfraktioner. Allu placerar 
dessa två lösningar sida vid sida vilket för riv-
ningsprojekt ger ökad kapacitet, besparingar 
fem gånger om och en lösning för alla riv-
ningsentreprenörer, enligt Allu Sverige.

Fördelen med att använda båda lös-
ningarna sida vid sida är ökad kapacitet 
och återupptaget slitage för anläggningar 
med upp till fem gånger produktionshas-
tigheten, enligt Allu Sverige. När en kund 
i Finland testade krossen och sorterings-
skopan sida vid sida blev det något av en 
“game-changer” för rivningsarbete, enligt 
Allu; en kedja med sortering och krossning 
för hantering av krossad betong. På denna 
arbetsplats kunde 85 procent av materialet 
sorteras ur och även delvis krossas med en 
siktkrosskopa (Allu Transformer DH 3-17 
XHD) och endast överskottet av mycket 
hårt material krossades med krosskopa 
(Allu Crusher AC 25-37), enligt Allu Sverige.

Rivningsfasen på arbetsplatsen tog to-
talt tre veckor. Vid tidpunkten för besöket 
var cirka 700 ton betongavfall fortfarande 
obearbetat. Under den följande veckan le-
vererades fortfarande krossad betong för 
användning som förstärkningslager i kon-
struktionen av en skogsbilväg. Syftet med 
hela processen är att återvinna betongavfall 
till ett användbart byggmaterial, därigenom 
ersätta behovet av att använda jungfruligt 
material. Kapaciteten från siktkrossen är 
många gånger högre än med krosskopan, så 
målet är att med sorteringen få ur findelen 
så exakt som möjligt så att mängden mate-
rial som ska krossas hålls till ett minimum. 
Kunden på denna arbetsplats var positivt 
förvånad över att tänderna knappt hade 
slitits av denna mängd material, enligt Allu 
Sverige. Siktkrosskopan har en trumma 
av blocktyp med en 75 mm hammarkon-
figuration. Byte av tänder på denna typ av 
trumma kan hanteras på arbetsplatsen.

Sida vid sida

Konstruktiv AB erbjuder 
plasmaskärare
Örebrobaserade Konstruktiv AB är en leverantör av 
Hypertherm-handmaskiner och slitdelar/förbruknings-
delar och har över 30 000 delar i lager till laser-, gas- och 
plasmaskärmaskiner. De erbjuder Powermax-plasma-
skärare med olika slitdelar som tillval. Powermax har, 
enligt Konstruktiv AB själva, ett skärresultat som upp-
fyller kundens önskan och kan användas som ett alter-
nativ till gasskärning och kolbågning.
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C350E har konstruerats för att överbrygga 
prestandaprofilen mellan grävmaski-
nerna EC300E- och EC380E från Volvo 
Construction Equipment, Volvo CE. Den 
är lämpad för allmänna arbetsuppgifter 

inom anläggning och har en total höjd på under 
fyra meter när den är lastad på en trailer, vil-
ket innebär att den kan transporteras utan att 
behöva tas isär. Föraren kan välja mellan olika 
funktioner beroende på aktuell arbetsuppgift 
och preferens, vilket inkluderar prioritet för 
bom/svängning och bom/körning, så att den 
ena funktionen kan prioriteras framför den 
andra. Det går även att justera bomsänknings-
hastigheten, vilket ger kontroll i arbetsuppgifter 
som kräver extra precision. Ett utbud av match-
ande redskap från Volvo finns tillgängligt.

Modellen har även teknik som reducerar 
oönskade rörelser i bom och skaft, så att stö-
tarna minskar. Comfort Drive Control-tillvalet 
bidrar till att minska tröttheten genom att låta 
föraren styra maskinen med rullar i grävspaken 
istället för pedaler. Det finns anpassningsbara 
inställningar som inkluderar en funktion med 
lång tryckning på styrspaken, så att föraren kan 
ställa in ytterligare en genvägsfunktion. De 
valbara Dig Assist-apparna används via den 10-
tums Volvo Co-Pilot-surfplattan och inklude-
rar 2D-, In-Field Design- och 3D-programpaket 
samt vågsystem (OBW). Volvo Active Control 
automatiserar bom- och skoprörelserna och 
gör det möjligt för föraren att ställa in begräns-
ningar för sväng, höjd och djup. Grävmaskinen 

har även fastbultade, halksäkra steg, ledstäng-
er med hög synlighet samt ergonomiska Volvo 
Care Cab med låg buller- och vibrationsnivå. 
När det gäller åtkomsten till överbyggnaden 
innebär trepunktsåtkomsten på höger sida att 
förarna kan känna sig trygga, enligt Volvo CEs 
svenska återförsäljare Swecon Anläggnings-
maskiner. Den låga maskinhuvskonstruktio-
nen bidrar till god sikt åt sidorna och bakom 
maskinen från förarstolen. Modellen har även 
bak- och sidokameror, tillsammans med val-
bara Volvo Smart View med runtomsikt.

EC350E är enligt Swecon bränsleeffektiv 
tack vare funktioner såsom Eco-läge, valbart 
arbetsläge och intelligent elektrohydraulik. 
D8M Volvomotorn har en märkeffekt på 1600 

rpm samtidigt som den levererar högt vridmo-
ment vid låga varvtal, enligt Swecon. Den är 
utrustad med automatisk tomgångsfunktion 
och avstängning så att inte bränsle förbrukas i 
onödan. Med automatisk regenereringsteknik 
behöver inte maskinen stoppas för att rengöra 
dieselpartikelfiltret. Dessutom kyls de arbe-
tande (och varma) turboaggregaten tack vare 
en tillvalsfunktion för fördröjd motoravstäng-
ning, som bidrar till att undvika överhettning. 
Något som bidrar till ökad maskintillförlitlig-
het är det elektrohydrauliska systemet, som 
enligt Swecon kräver färre slangar än normalt 
vilket minskar behovet av kopplingar och mi-
nimerar maskinens underhållskrav. Tidsåt-
gången och underhållskostnaderna minskar 
enligt Swecon tack vare motorolje- och filter-
bytesintervall på 1000 timmar, såväl som åt-
komst till grupperade filter på marknivå. När 
AdBlue behöver fyllas på gör spillskyddet att 
påfyllningen går snabbare och enklare – med 
mindre risk för spill och därmed korrosion. 
Volvo CEs utbud av drifttidstjänster inkluderar 
oljeanalys, Care Inspection och undervagnsin-
spektioner. Lättlästa rapporter som baseras på 
CareTrack-telematiksystemet hjälper ägarna 
att hålla koll på produktivitet, bränsleeffektivi-
tet och maskinens kondition. För Sweconkun-
den finns även webbappen mySwecon som ger 
överblick över maskinägandet. I det digitala 
verktyget samlas tjänster med stöd av de in-
byggda systemen som finns i Volvos maskiner 
och hos Swecon.

Volvo CE utökar sitt sortiment i mellanklassen med grävmaskinen EC350E, 
en modell med mångsidighet, effektivitet och produktivitet som gör den till 
en allroundmaskin, enligt Volvo CEs svenska återförsäljare Swecon.

Ny grävmaskin i mellanklass från Volvo CE



www.matek.se

Diamantverktyg
& maskiner

för sten & betong

www.brokk.comwww.husqvarnacp.se

Utvecklad och producerad av:

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

www.oilquick.com

www.opsystem.se              
Tel 010–456 70 00

REDUCE >> REUSE >> RECYCLE

Hela produklinjen finns på: 
MBCRUSHER.COM 
info@mbcrusher.com

SPARA TID  
OCH PENGAR

KROSSKOPA  
Krosskopa med krossplattor för grävmaskiner.  
Kopplad på din entreprenadmaskin, kan den 
omvandla avfall till nytt material för återanvändning.
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Mobil slagkross spelar en viktig roll för att minska rivningsavfallet
Haga R.O.T. Service AB investerade nyligen i 
en Rockster R1000S mobilkross för att ytter-
ligare stärka företagets uppdrag inom kvali-
tetsåtervinning och effektiv återanvändning av 
rivningsavfall på plats.

Under de senaste 25 åren har Haga R.O.T. Ser-
vice AB har varit en specialist inom tung rivning, 
sanering och återvinning. Beläget i södra delen 
av Sverige, cirka 160 km sydväst om Stockholm, 
Haga R.O.T. har sina kontor i både Norrköping 
och Linköping. 70 hårt arbetande medarbetare 
håller företaget på rätt spår, vilket helt enkelt 
betyder - gå framåt effektivt. Oavsett projektets 
storlek får var och en ordentlig vård och upp-
märksamhet med hög professionalism. Förutom 
rivning jobbar Haga R.O.T. även med krossning 
av asfalt och betong samt återvinning i deras ny-
öppnade återvinningscenter på Norsholm, strax 
utanför Norrköping. Ägaren John Torsell såg en 
Rockster R1000S-slagkross på plats i Österrike 
och var omedelbart övertygad om att krossen är 
den rätta för en mängd olika projekt.

Rocksters svenska försäljningspartner Niklas 
Johansson på Biocare Svenska AB, har introdu-
cerat Rockster mobila krossar till Haga R.O.T. 
med framgång. Företaget har varit i krossbran-
schen sedan 2008 och under denna tid har de 
fått värdefull kunskap om vad som fungerar och 
vad som inte fungerar när det gäller mobila kros-
sar. Båda Haga R.O.T. och Biocare Svenska har en 
lång historia av att arbeta tillsammans. ”Det finns 

ett utvecklat förtroende mellan Haga och oss. De 
vet att de kan lita på vår service och support av 
högsta kvalitet samt vår expertis på hur man be-
arbetar material. En av anledningarna till att de 
valde Rockster R1000S är på grund av vår förmå-
ga att tillhandahålla snabb och effektiva leverans 
av reservdelar och slitdelar ”, säger Niklas Johans-
son. "Den stora fördelen med Rockster R1000S 
är att den inte behöver några transporttillstånd 
och på grund av sin kompakta storlek under 35 
ton är den extremt mobil", säger Johansson.

Östergötland är där Haga R.O.T. gör majori-
teten av sin verksamhet, men de är aktiva i hela 
landet, och att hålla det ekologiska fotavtrycket 
till ett minimum är av yttersta vikt. R1000S 
med den senaste CAT Stage V-motorn är det 
optimala tillskottet till maskinparken men ännu 
viktigare till deras filosofi. Rockster-krossen är 
utrustad med C9.3B - den senaste utsläpps-

teknologimotorn från Caterpillar och krossen 
drivs med en hydrostatisk drivenhet. Denna 
typ av drivenhet, jämfört med dieselelektrisk, 
säkerställer en konstant krossprestanda samt 
minskad dieselförbrukning. Johannson förkla-
rar: "Med Rocksters hydrostatiska krossdrift 
förblir dieselmotorn alltid i det optimala varv-
talsområdet. Hydraulpumpen anpassar sig bara 
till krossens kraftbehov, vilket innebär lägre 
bränsleförbrukning per ton krossat slutma-
terial." Dessutom är krossen utrustad med en 
RVB1700 luftblåsare som blåser bort lätta icke-
aggregat som plast, textil, polystyren, trädelar, 
ytong och liknande material, vilket resulterar i 
värdefull slutprodukt av högre kvalitet.

R1000S på Haga R.O.T. används främst på 
rivningsplatser för återvinning av byggavfall som 
antingen återanvänds på plats eller säljs för andra 
projekt. Byggavfall involverar ofta stora mängder 
armerad betong. Som en del av standardutrust-
ningen på R1000S finns en vertikalt justerbar 
magnetisk avskiljare som effektivt tar bort stål 
från den krossade betongen, vilket resulterar i 
renare och mer värdefull slutprodukt. Byggav-
fallet krossas ner till 0-80 mm eller 0-100 mm. 
”Rockster med sitt oberoende siktningssystem, 
vibrerande matare placerad under krossutlop-
pet, överdimensionerad hängskärm och effektivt 
konstruerade motoröppningar för enkel servi-
ceåtkomst kryssar helt enkelt alla lådor på vår 
kunds kross-önskelista”, säger Johannson.

Thovo är ett företag som satsar på hållbara och 
smarta produkter för in och utlastning på byg-
gen och rivningsarbetsplatser. Nu släpper fö-
retaget i Särö söder om Göteborg en rad nya 
produkter.

Den första nyheten är eldrivna och larv-
bandsburna kompaktlastaren Kovaco Mi-
niZ400. Den är 100 procent eldriven och fjärr-
styrd. Tack vare sitt kompakta format kan den 
ge sig in i tuffa miljöer och operatören kan på 
avstånd fjärrstyra maskinen. Maskinen har en 
lastkapacitet på hela 400 kg. En perfekt kom-
bination med rivningsrobotar vid utlastning. 
Maskinens totalvikt är 1500 kg. Maskinen har 
en maxkapacitet på 3x7kW och ett vridmo-
ment på hela 30Nm. Maskinens batterikapa-
citet varierar från två till åtta beroende på ar-

betsbelastningen. Att ladda maskinen till 100% 
tar upp till fem till sex timmar.

En annan nyhet är en serie eldrivna och larv-
bandsburna vagnar kallade Beaver från Tracked 
Carriers. Beaver finns i tre storlekar, Beaver 
05.06, Beaver 10.07 och Beaver 20.09 och är 
perfekt hjälpreda på arbetsplatsen då tunga fö-
remål och maskiner ska flyttas. I rivnings- och 
håltagningssammanhang är vagnarna perfekt 
när betongblock, tunga borrkärnor, järnbalkar 
och liknande ska flyttas. De är lätta att ta in på 
bygget och tar betydligt mindre plats än exem-
pelvis minikranar.  Vagnarna är fjärrstyrda och 
klarar vikter från 500 kg till 2 ton.

Inte nog med det så lanserar Thovo även 
en serie nya elskottkärror. Serien omfattar fyra 
olika modeller med laddningsbara batterier 

som underlättar arbetet på bygget. Den minsta 
standardmodellen väger 29 kg och klarar att 
bära upp till 150 kg och har framdrift. Modellen 
finns också med fram- och bakåtdrift. Motor-
effekten för de båda skottkärrorna är 250kW.

Standardmodellen finns också i en version 
kallad Elskottkärran Extra Power. Vikten är 
den samma som de övriga två modellerna, 29 
kg men den klarar att lyfta 180 kg.

Nästa storlek är Elskottkärran 300 med mo-
toreffekt på 300kW. Kärran är försedd med fyra 
hjul och klarar att lasta 300 kg. Den har fram- 
och bakåtdrift och en maximal körhastighet på 
4,5 km/h. Den är också försedd med elbroms. 
Till de nya elskottkärrorna finns också en rad 
olika tillbehör.

www.thovo.se

Thovo lanserar ett gäng nya hållbara produkter

Vajersåg med extremt stort vajerlager och stort slag för största möjliga 
nyttjande och användning. Innovativt dämpningssystem bidrar också till 
optimal kontroll. Sågen som består av endast tre ergonomiskt optimerade 
huvudkomponenter kan monteras på en minut och är sedan redo att 
placeras direkt på arbetsstycket. Vajerstyrningen är enkel och intuitiv.

Mer information om www.tyrolit.com

Slipverktyg av högsta kvalitet sedan 1919
www.tyrolit.com

Vajersåg WCU17 
Vår bästa wiresåg någonsin!
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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


