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Vi går en spännande höst och vinter till mötes i 
många avseenden. Det känns som om världen, eller 
i alla fall delar av världen i medvetandet, är på väg 
ut ur pandemin. När det här numret kommer ut 
plockar Sverige bort sina restriktioner. Det återstår 
dock att se hur det går? Färre blir allvarligt sjuka i 
Covid idag, dödstalen har minskat ordentligt men 
smittalen går inte ner utan ökar igen i de yngre 
åldersgrupperna. Utan restriktioner löper fler risken 
att insjukna. Vi kanske inte kan tala om en fjärde 
våg ännu men ju kallare det blir ju större är risken. 
Det planeras nu för en tredje vaccinationsdos i 
första hand för de med lågt immunförsvar. Att 
hålla avstånd, stanna hemma om man är sjuk med 
mera är fortsatt en rekommendation här i Sverige 
medan det är ett krav i många 
andra europeiska länder tillsam-
mans med munskydd. Vad som 
är riktigt positivt är att så många 
av svenskarna är fullvaccinerade. 
Vi kan bara hoppas att alla inser 
nyttan i att vaccinera sig även om 
man är tveksam till vaccinationer 

i allmänhet. Men i det här fallet skyddar du andra 
genom att vaccinera dig. Med detta sagt känns det 
som att det var ett klokt beslut att ställa in DEMCON 
i år och istället satsa på mässan 24-25 november, 
2022. Att stänga in sig i en mässhall med massa 
folk även om restriktionerna nu är borttagna hade 
ändå inte känts rätt. Det kanske hade gåt att ha 
mässa men det var ingen som visste för tre månader 
sedan. Om DEMCON varit helt och hållet utomhus 
hade det varit en annan femma. Istället satsar vi i 
mindre skala på BFBs höstmöte den 30 september 
på Nova Park i Knivsta. Parallellt arrangeras en 
minimässa för en handfull utställare. Naturligtvis 
blir det inte alls det samma men en kärntrupp på 
cirka 50 entreprenörer beräknas komma, kanske 

fler nu när restriktionerna hävts. 
Innan pressläggning nåddes 

redaktionen av nyheten att före-
taget Puvac AB förvärvat samtliga 
aktier i bolagen Jack Midhage 
AB och Jerneviken Maskin AB. I 
tidningen hittar du en pressrelease 
om förvärven. I PD 4 hoppas vi 

publicera en mera ingående artikel om förvärven 
och vad de innebär för de förvärvade företagen och 
dess kunder. En spännande utveckling tycker vi som 
branschtidning som också haft förmånen att följa 
både Jack Midhage AB och Jerneviken Maskin ABs 
utveckling sedan mitten av 1990-talet. Puvac som 
bolag är helt okänt för oss som branschtidning med 
däremot inte de som står bakom bolaget, nämligen 
familjen Bengtsson som tidigare drev företaget 
Pullman-Ermator som numera ingår i Husqvarna 
Construction Products.    

Det här numret av Professionell Demolering 
innehåller en hel del matnyttigt för höstens arbete, 
bland annat två intressanta temaartiklar om nya hy-
drauliska verktyg för rivnings och återvinning samt 
teleskoplastare i rivningssammanhang. Vi publicerar 
också vårt årliga reportage om våra rivningsentre-
prenörer som är ett urval av presentationer av våra 
duktiga entreprenörer. Så håll till godo! 

 

Jan Hermansson, 
jan.hermansson@pdworld.com

Chefredaktör

NU ÖPPNAR SVERIGE
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Wacker Neuson-grävmaskin 
tilldelas designpris

Red Dot Award mottager årligen 
mer än 18 000 nomineringar från 
designer, företag och organisatio-
ner i över 70 länder. Inom områ-
det nyttofordon erhöll Wacker 
Neusons 5-tonsgrävmaskin EZ50 
en utmärkelse för sin produktde-
sign. ”Wacker Neuson är känt för 
sitt karaktäristiska designspråk”, 
säger Stefan Bogner, talesman 
för företagsledningen på Wacker 
Neuson Linz GmbH, Wacker 
Neusons kompetenscentrum för 
grävmaskiner och dumprar. “Det 
är därför vi är väldigt nöjda att de-
signen av grävmaskinen EZ50 har 
lyckats övertyga juryn för Red Dot 
Award.”

Femtonsgrävmaskinen EZ50 är 
en maskin utan bakre överhäng; 
bakdelen på övervagnen sticker 
inte ut över banden. Därigenom 
möjliggörs enligt Wacker Neuson 
säkrare arbeten utan risk att ma-
skinen eller exempelvis husväg-
gar skadas vid manövrering. De 
stora fönstren och designen av 
komponenterna i förarhytten, i 
kombination med en kraftigt lu-
tande motorhuv, möjliggör sikt 

runt hela maskinen. Den aktiva 
arbetssignalen Active Working 
Signal, AWS, en remsa med röda 
lysdioder baktill på maskinen, vi-
sar att grävmaskinen är driftsklar 
och varnar därmed alla personer 
i maskinens arbetsområde. Den 
kompakt byggda förarhytten har 
förvaringsfack som enligt Wacker 
Neuson är enkla att nå. De yttre 
panelerna är stora och kan öpp-
nas utan verktyg. Formspråket 
beskrivs av Wacker Neuson som 
raklinjigt, modernt och tidslöst. 
Grävmaskinen utstrålar ett mo-
get, koncentrerat och självsäkert 
utseende, enligt Wacker Neuson. 
”Här tillämpar vi alltid först och 
främst principen form follows 
function, form följer funktion”, 
säger Gerald Krenn, chef för fö-
retagsindustridesign Wacker Neu-
son Group. ”Dessutom spelar 
ett emotionellt formspråk, ett 
intuitivt användarkoncept och 
säkerhetsaspekter viktiga roller 
vid produktutformningen. Ännu 
en gång har vi lyckats kombinera 
dessa krav i vår nya grävmaskin 
EZ50.”

Wacker Neusons Zero Tail-grävmaskin 
EZ50 belönas med Red Dot i utmärkelsen 
Red Dot Award: Product Design.

EMS tar in Takeuchi 
TB325R till Sverige
Nu lanserar EMS den kompakta 
bandgrävaren TB325R i Sverige. 
Det är det senaste tillskottet i 
Takeuchis grävmaskiner i 300-se-
rien.

Den nya modellen väger 2440 
kg och har en kort bakre svängra-
die, vilket innebär att ett mindre 
överhäng från motvikten ger bätt-
re manöverbarhet och högre pro-
duktivitet på trånga arbetsplatser, 
enligt EMS. Maximal räckvidd 
vid marknivå är 4350 mm, max 
grävdjup 2540 mm och max bryt-
kraft på skopa 1268 kg. Maskinens 
kompakta storlek och låga vikt gör 
även att TB325R är enkel att trans-
portera, enligt EMS.

TB325R har många uppgra-
deringar och komfortfunktioner 
som nu är standard på grävmaski-
nerna i den nya 300-serien. Här 
ingår bland annat en ny interiör 
med pilotkontroller, en 3,5 tums 
display och en centraliserad grupp 
med vippströmbrytare. Förarplat-
sen har blivit större jämfört med 
den föregående modellen (TB23R) 
och är mycket rymlig för att vara 
en grävare med kort bakdel.

Till standardutrustningen på 
TB325R ingår bland annat ett au-
tomatiskt bränsleluftningssystem, 
automatisk tomgångssänkning, 
dränering i golvet och en robust 
omslutande motvikt. Andra egen-
skaper på TB325R är ett paket 
med LED-belysning och upp till 
fyra extra hydraulkretsar för ökad 
användning av redskap och tillbe-
hör.

”Takeuchi är väldigt starka på 
kompakta maskiner, inte minst i 
Stockholmsområdet, här ser man 
Takeuchi överallt”, säger Lennart 
Edling, vd EMSG Sverige.

Den fastighet där Hydroscands 
butik i Enköping har legat tidigare 
kommer att rivas. Med anledning 
av detta kommer slangservicebu-
tiken att flytta till nya lokaler. Flyt-
ten innebär enligt Hydroscand ett 
bättre läge och en större butiksyta. 
”De nya lokalerna är större än ti-
digare”, säger Lars Forsberg, regi-
onchef Västmanland Hydroscand. 
”Dessutom är läget riktigt bra för 
våra kunder. Den nya butiken ligger 
i det så kallade Myran-området, ett 
industriområde med ett spännande 
och viktigt läge mellan motorvägen 
och järnvägen.” Den nya butiken är 
belägen nära E18, precis intill ron-
dellen där Gesällgatan och Salavä-
gen korsas, och lokalen är omkring 
400 kvadratmeter stor. Den nya 
adressen blir Östra Järnvägsgatan 1.

Hydroscand-butik 
i Enköping flyttar

Under 2020 gjorde Hilti nära 300 
patentansökningar till Europeiska 
Patentverket, EPV, och rankas 
därmed i toppen av listan över 
stora teknikföretag, enligt Hilti. 
Trots osäkerheten orsakad av 
pandemin bedrevs forskning- och 
utveckling inom stående fokus-
områden med investeringar som 
uppgick till 6,7 procent av koncer-
nens totala försäljning, med totalt 
74 nya produktlanseringar och 
tjänster som årets resultat. Inno-
vationer innefattar Exo-O1, ett 
exoskelett som avlastar axlar och 
armar vid arbete över brösthöjd. 
”Lanseringen av Exo-O1 var tvek-
löst en banbrytande lansering och 
världsnyhet för byggindustrin”, 
säger Fabio Pedrazzi, ansvarig 
chef Hilti Svenska AB. Under hös-
ten 2020 lanserades Hilti Jaibot, 
en semi-automatisk borrobot som 
omvandlar den digitala ritningen 
till fysiska borrhål ute på arbets-
platsen. ”Hilti Jaibot tar över en av 
de mest ansträngande och farliga 
uppgifterna och arbetar tillsam-
mans med yrkesarbetarna.”

Nära 300 





Sandvik och Steelwrist påbörjar 
ett samarbete kring helautoma-
tiska Open-S redskapsadaptrar 
för Rammer hydraulhammare.

Eftersom den globala efter-
frågan på helautomatiska fästes-
system enligt Steelwrist växer 
snabbt, börjar Sandvik leverera 
Steelwrist SQ-adaptrar direkt 
från deras fabrik under det 
tredje kvartalet av 2021. Sand-
viks leveranser kommer att vara 
kompatibla med den globala 
Open-S-standarden.

Sandvik är en leverantör av 
maskiner, verktyg, reservdelar, 
service och tekniska lösningar 

för gruv- och anläggningsindu-
strin. Sandvik erbjuder ett sor-
timent av rivningsverktyg under 
varumärket Rammer. Rammer-
hydraulhammarna är enligt Steel-
wrist kraftfulla, produktiva och 
hållbara hydrauliska redskap 
som är lämpliga för bärarmaski-
ner i viktklassen 0,6 till 120 ton.

Målet med samarbetet mel-
lan de två företagen är att öka 
produktiviteten och minska stil-
leståndstiden för slutanvändare. 
Allt eftersom gränssnittet mel-
lan hammare och adapterplatta 
kan optimeras för bästa prestan-
da och kompatibilitet.

”Rammer-hammare är kända 
för sin tillförlitlighet, så vi vill sä-
kerställa bästa möjliga prestanda 
även när du använder helauto-
matiska snabbfästen”, säger Jari 
Paajanen, Product Line Manager 
Sandvik Rock Processing Solu-
tions. “Av den anledningen vill 
vi erbjuda SQ-adapterkit som är 
skräddarsydda för att passa våra 
hammare perfekt. Tillsammans 
med Steelwrist kommer vi att se 
till att användningen av Rammer-
hammare är än mer effektivt.”

Steelwrist SQ helautomatiska 
system gör det bland annat möj-
ligt att byta hydrauliskt drivna 

verktyg utan att lämna hytten. 
Steelwrist SQ-produkter följer 
den globala Open-S industri-
standarden för helautomatiska 
snabbfästen.

”Steelwrist SQ-produkter till-
sammans med Rammer hydrau-
liska hammare skapar en perfekt 
kombination”, säger Toni Ylitalo, 
SQ produktansvarig Steelwrist. 
“Vår QPlus-teknologi möjlig-
gör högre hydraulflöden med 
lägre tryckfall än andra system 
på marknaden. Steelwrist och 
Sandviks produktfördelar till-
sammans kommer säkert att 
uppskattas av våra kunder.”

Precis innan semestertider släp-
per Söderberg & Haak nyheten 
om att samarbetet med Traktor 
Nord återupptas.

Som en del i en effektivisering 
av återförsäljarnätet har Söder-
berg & Haak kommit överens med 
Traktor Nord om förnyat sam-
arbete. Det återupptagna sam-
arbetet avser både entreprenad 
och lantbruk, för såväl försäljning 
som service och reservdelar. Sam-
arbetet kommer initialt att om-
fatta Södermanland, Uppland och 
Västmanland.

”Vi ser fram emot att återuppta 
samarbetet med Traktor Nord. 
Det blir en viktig pusselbit för att 
stärka vår ställning i till exempel 
Mälardalen.

Satsningen med Traktor Nord 
kommer att kompletteras med 
egna säljare i de områden och för de 
varumärken som inte täcks av part-
nerskapet med Traktor Nord, till 
exempel Deutz-Fahr”, säger Jonas 
Jaenecke, VD Söderberg & Haak.

”Vi är glada att återigen få sam-
arbeta med Söderberg & Haak och 
få tillgång till delar av deras varu-
märken. Det passar väl in med vår 
fördjupade satsning på entrepre-
nad”, säger Thomas Walfridson, 
VD och ägare Traktor Nord.
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Samarbetet mellan 
Traktor Nord och 
Söderberg & Haak 
återupptas

Sandvik och Steelwrist i Rammer-samarbete

Utrustning för järn- och metallåtervinning 
från Andersen Contractor AB
Företaget Andersen Contractor 
AB har nära 30 års erfarenhet 
från försäljning av professionell 
utrustning för rivning och åter-
vinning. Men bolaget har även 
lång erfarenhet inom järn- och 
metallåtervinning. Under de se-
naste åren har man byggt ut den-
na verksamhet och specialiserat 
sig inom demontering och värde-
ökning av så kallade ELV-fordon 
med Powerhand Vehicle Recyc-
ling System.

Från början av 2021 erbjuder 
Andersen Contractor även IRIS-
MEC kompletta program med 
bland annat lyft- och tiltsystem, 
dräneringsutrustning, hjulpressar 
med mera. Man kan även erbjuda 
paketlösningar anpassade efter 
antalet bilar som demonteras. 
Andersen Contractor har även 
startat upp försäljning av McInty-
res program inom alligatorsaxar, 
specialutrustning till katalysator-
demontering, motorkrossar, ka-

belstrippning och granulering.
Men fortsatt är man som sagt 

starka på utrustning för rivning 
och återvinning och säljer se-
dan många år tillbaka hydrau-
liska verktyg för demolerings- och 
återvinningsutrustning från Trevi 
Benne, hydraulhammare från In-
deco, mobila krossar och shred-
ders från Arjes och Gipo, damm-
bekämpningskanoner från WLP 
med mera.

www.andersen-contractor.se
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Revolutionerande och unika integrerade motorerRevolutionerande och unika integrerade motorer
Effektiv slirkoppling för samtliga motorerEffektiv slirkoppling för samtliga motorer

Integrerad 18 kW drivmotorIntegrerad 18 kW drivmotor

Två integrerade borstlösa matningsmotorer; en för 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



I vanlig ordning publicerar tidningen Professionell 
Demolering sin temaartikel om nya rivningsverktyg 
i september varje år. Under de senast två pandemi-
åren har det dock inte hänt jättemycket nytt vad 
gäller traditionella demoleringsverktyg. Men en 
del nyheter har ändå dykt upp.

 NPK FRÅN SEMAB 
För ett par år sedan kom NPK med en ny serie 
roterande pulveriserare. V250R var den första 
modellen på 2750 kg exklusive färste för ma-
skiner mellan 24 till 35 ton. Sedan kom NPK 
V160R på 1650 kg för maskiner mellan 16-21 
ton. Nu släpper NPK den minsta modellen i 
serien NPK V70R som väger 780 kg och är av-
sedd för maskiner mellan 6 och 10 ton. Ron-
nie Hedenbäck på Semab berättar att samtliga 
modeller är med bultade utbytbara tandplattor 
på både rörlig och fast käft och självklart med 
NPK Power Booster.   Ronnie berätatr också att 
man fått en ny storlek av sorteringsgriparna. 
NPK DG-25 väger 1450 kg utan färste passande 
maskiner mellan 16 till 26 ton. Denna grip till-
sammans med NPK DG-20A, DG-30A och DG-
40A är uppgraderade med nland annat styvare 
ram och bättre skydd av gripens komponenter.

www.semab.org

 GENESIS FRÅN KIESEL 
Som bekant förvärvade NPK amerikanska tillver-
karen Genesis Attachments för drygt ett år se-
dan. Tillverkaren har lanserat modellen GRX 295 
is sin Razer-serie av multiverktyg. Multiverktyget 
kan förses med skrotsax-, betongsax- eller pul-
veriserande käftar. Käftöppningen för betong-
sax- och pulveriserarkäftarna spänner från 508 
till 762 mm. Käftdjupen är 508 mm, 813 mm och 
762 mm för skrotsax, betongsax och pulveriserar 
respektive. Verktyget är designat för att bäras av 
minst 29,5 ton tunga rivningsmaskiner.

I oktober förra året släppte Genesis Attach-
ments även sin nya pulveriserare GDT 590 
som också ingår i Razer Demolition Tool-se-
rien. Modellen är den tyngsta och passar stan-
dardgrävare samt de flesta höjdrivarna i vikter 
upp till 55 ton. GDT 590 ökar operatörens 
flexibilitet i avancerad rivningsprojekt såsom 
rivning av höga byggnader, broar, återvinning 
av betong med mera och har en käftöppning 
på 1320 mm, ett käftdjup på 1181 mm och en 
längd på 3,6 meter.

För att ytterligare förbättra bearbetnings-
förmåga passerar GDTs överkäke genom 
underkäken som har ett öppet avlastnings-
område som gör att material lätt kan passera 
igenom och förhindra låsning.

www.kiesel.se

 RAMMER FRÅN 
 GÖTEBORGS HAMMARSERVICE 
En annan intressant nyhet kommer från Sand-
vik, det vill säga Rammer. Under förra året lan-
serade man sin nya multiprocessor RMP24R 
som väger 2550 kg och som har en klippkraft 
på upp till hela 350 bar. Den är runtomsväng-
ande och avsedd för bärare mellan 22 till 27 
ton. Verktyget har ett oljeflöde på 180 till 220 
l/m och stänger vid max oljeflöde på 2,2 sek-
under och öppnar på 3,7 sekunder. Ett väldigt 
snabbt och smidigt verktyg att arbeta med 
alltså. Verktyget är konstruerat för att arbeta 
i så kallad primary och secondary demolering.

Verktyget kommer med flera olika lätt ut-
bytbara käftar såsom krossning, pulverisering 
och klippning eller som kombinationskäft. 
Verktyget är utrustat med en snabbventil och 
den hydrauliska rotationen är försedd med en 
säkerhetsventil. Verktyget har upp- och ner-
vända cylindrar med skyddshöljen vilket kraf-
tigt minskar risken för at smuts och damm tar 
sig in i verktygets känsliga delar. Verktyget är 
tillverkat i HB400-stål.

www.hammarservice.se

kraftfull demolering 
och återvinning

 NYA HYDRAULISKA VERKTYG FÖR 
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MASKINER FÖR YRKESFOLK

Försäljning  l  Serviceverkstad  l  Butik & utställning 

MATEK AB, Norra Zinkgatan 3, SE–271 39 Ystad
www.matek.se

Kontakt

0411-555 275
info@matek.se

NÄR BARA DET BÄSTA DUGER
Matek har ett brett sortiment av kvalitetsprodukter för  
dig som arbetar professionellt med rivning, kapning,  
håltagning eller sten- och betongbearbetning. 

Vi levererar alltid direkt till kund och jobbar ständigt  
för att erbjuda marknadens starkaste sortiment från  
världsledande tillverkare. 

Matek står för service, kvalitet och trygghet - därför  
har vi en rikstäckande serviceorganisation och egen  
serviceverkstad.

MANUFAKTUR INNOVATIVER MASCHINEN

Ett urval ur Mateks sortiment:



 PROMOVE FRÅN 
 STIG JOHANSSONS MASKIN 
Italienska tillverkaren Promove har lanserat 
sin nya betongkross CR800 som ett utmärkt 
verktyg för krossning av betong och andra riv-
ningsmaterial. Verktyget har en käftöppning 
på 550 mm med snabb öppning och stängning, 
enligt tillverkaren. Man har också lanserat en 
ny fast pulveriserare kallad CF130. Verktyget 
har en käftöppning på 701 mm och klarar att 
hantera och krossa riktigt stort material. Verk-
tyget väger 1300 kg och har en längd på 1,7 me-
ter samt är helt och hållet tillverkat i Hardox 
400.

 SIMEX FRÅN AMAS 
Roterande fräshuvuden och fräshjul får nu-
mera också betecknas som ett demolerings-
verktyg. Italienska tillverkaren Simex får nog 
betecknas som en av de ledande inom detta 
gebit och håller en hög takt i sin produktut-
veckling med nya modeller hela tiden. Nyligen 
lanserade men fräshjulen RX350 och RWE35. 
Just de här två nya modellerna är dock framfö-
rallt utvecklade för att fräsa mindre diken för 
exempelvis optiska fiberkablar med mera. Det 
unika är att fräshjulen kan fås i olika tjocklekar 
vilka är 25, 30, 40, 50 och 80 mm som klarar att 
fräsa ner till 250, 300 och 350 mm djupt. Fräs-
hjulen kan justeras manuellt. 

Italienska Simex har också ett brett sorti-
ment av fräshuvuden. Simex har totalt sju oli-
ka modellserier avsedda för bärare mellan 2,5 
ton till 70 ton. Simex TF-serier är konstruerad 
med så kallad Direct Drive-teknologi vilket 
innebär och garanterar ett högt vridmoment 
och kraftfullt utförande. Hydraulkraften över-
förs direkt till trummorna och verktygskrop-
pen blir helt obelastad tack vare dubbla stöd-
lager för vardera trumma. Motorn som driver 
Direct Drive-kolven behöver inte smörjas och 
är därmed i princip helt underhållsfri. Hydrau-
likledningarna är försedda med ett dubbelt 
säkerhetssystem där oljan filtreras så att inga 

föroreningar tar sig in i systemet vilket skyddar 
både grävmaskinen och verktyget.  

www.amas.se

 ROTASTAR FRÅN AMAS 
För två år sedan introducerade Amas Svenska 
AB Rotastar siktskopa på svenska marknaden. 
Skopan blev snabbt populär då den siktar det 
mesta, oavsett om materialet är blött, torrt el-
ler kletigt. Enligt Amas har ingen annan sikt-
skopa kunnat mäta sig med Rotastar vad gäller 
volym, mångsidighet och kvalitet. 

Nytt för i år är den mindre varianten ST-
serien, något enklare i sin konstruktion än 
RS-serien och passar entreprenörer som har 
minigrävare mellan 1,5 och 8 ton och framfö-
rallt företag som sysslar med uthyrningsverk-
samhet.

Efter framgången med RS-skopan ville Ro-
tastar ta fram en ny serie för mindre bärare. 
Med denna nya design kan man köra en sikt-
skopa med hög produktivitet till ett mycket 
överkomligt pris, med låga driftskostnader.

www.amas.se

 ALLU FRÅN ALLU SVENSKA 
Krosskopor är också ett bomburet hydrauliskt 
verktyg. Allu har nyligen lanserat Allu Crusher, 
en krosskopa för grävmaskiner mellan 10 och 
38 ton och med omställningsmöjlighet mellan 
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13 olika slutfraktioner. Allu placerar dessa två 
lösningar sida vid sida vilket för rivningsprojekt 
ger ökad kapacitet, besparingar fem gånger om 
och en lösning för alla rivningsentreprenörer, 
enligt Allu Sverige. Modellen heter Allu Trans-
former DH 3-17 XHD. Siktkrosskopan har en 
trumma av blocktyp med en 75 mm hammar-
konfiguration. Byte av tänder på denna typ av 
trumma kan hanteras på arbetsplatsen.

www.allu.se

 DYNASET FRÅN AMAS 
Dynaset har introducerat en ny produktkate-
gori bomburna vakuumdrivna hjälpmedel.

Det handlar om en vakuumdriven damm-
sugare som suger upp och krossar lättare 

rivningsmaterial direkt på arbetsplatsen. 
Dynaset vakuumprodukter konverterar hy-
draulkraften hos mobila maskiner, fordon 
och fartyg till ett högt luftflöde. Dynasets 
Vakuumskopa, HRVB, omvandlar hydraul-
kraften så att skopan fungerar som en damm-
sugare och som sedan krossar och återvinner 
materialet som sugits upp.

Det här är en utmärkt produkt för snabb 
och effektiv rengöring av rivningsarbetsplatser 
samt materialsortering. Förutom att det nega-
tiva lufttrycket på -8kPA ger HRVB också ett 
luftflöde på 3,4 m/sek.  Dynasets vakuumskopa 
är en verklig innovation avseende bomburna 
och hydrauldrivna verktyg inom rivnings- och 
återvinningsbranschen och saknar i nuläget 
motstycke.

www.amas.se

 TREVI BENNE 
 FRÅN ANDERSEN CONTRACTOR 
Trevi Benne lanserar nya rivnings- och sorte-
ringsgripar som ersätter deras tidigare gripar. 
Resultatet är en stabil gripkonstruktion med 
lägre vikt men med större arbetskapacitet, en-
ligt Trevi Bennes svenska återförsäljare Ander-
sen Contractor AB.

De nya PMZ-griparna har förbättrats på fle-
ra punkter 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 rivning, enligt Andersen Cont-
ractor.

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

www.andersen-contractor.se

 ROCKWHEEL FRÅN KIESEL 
Hydrauliska roterande fräshuvuden har blivit 
allt vanligare. Globalt finns en rad olika tillver-
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kare och i Sverige representeras några av dem. 
Tyska Rokla som tillverkar och säljer varumär-
ket Rockwheel. I Sverige säljs Rockwheel av 
Kiesel Scandinavia AB. Rockwheel har funnits 
sedan 2013 och har totalt 24 olika modeller i 
sortimentet för bärare mellan 1 ton till 125 ton. 
Under förra året ändrade man designen på 
fräständerna på samtliga modeller och kunde 
med den nya designen skapa en mer kontinu-
erlig fräsning med högre kapacitet.

www.kiesel.se

 DEMAREC FRÅN RF SYSTEM 
Tillverkaren Demarec i Nederländerna, som 
ingår i Lifco-koncernen och säljs av RF Sys-
tem i Sverige, har totalt nio olika modeller av 
maskinburna roterande fräshuvuden. Produk-
terna är avsedda för bärare mellan 2 ton till 60 
ton. Produktserierna går under namnet De-
marec KDC och drivs av motorer med mycket 
hög vridkraft. Modellerna finns i en rad olika 
varianter och utförande. Som standard kan 
varje produkt fås med tre olika trumutförande 
och fyra olika typer av tänder/piggar.

www.rf-system.se

 VTN FRÅN AMAS 
Kanske inte helt nytt men ändå värt att nämna 
är att italienska tillverkaren VTN Europe har 
lanserat sin nya Plus Line+ som omfattar en 
rad demoleringsverktyg utrustad med så kall-
lad Power Booster. Plus Line+ omfattas av 
betongsaxar, pulveriserare, multiprocessorer 
och fasta pulveriserare. Fördelarna med att ha 
verktyget utrustat med Power Booster innebär 
ordentligt klipp- och krosskraft, snabbare ar-
betscykler, optimalt utnyttjande av bärarma-
skinen, minskad bränsleförbrukning med läg-
re utsläpp, högre produktivitet och helt enkelt 
mera kostnadseffektivt och smidigare arbete. 

Amas som säljer VTN i Sverige presenterar i 
år inte mindre än fyra olika serier demolering- 
och återvinningsverktyg med Bosster från 
VTN. VTN har lång erfarenhet av att tillverka 
verktyg för rivning, demolering och återvin-
ning. Speciellt uppskattade är de för utform-
ningen av deras verktyg, ”enkla att arbeta med” 
är en återkommande kommentar från maski-
nisterna, enligt Amas.

Verktygen har därför länge sett ganska lika 
ut, man ändrar inte ett vinnande koncept. Men 

 DEMAREC FRÅN OP SYSTEM 
I Sverige säljer OP System Demarecs redskap 
för professionell materialhantering, demo-
lering och rivning. OP System framhåller att 
Deemarecs produkter har en hög kvalitet, hög 
prestanda och låga underhållskostnader och är 
genomtänkta i varje detalj. Verktygssortimen-
tet består av demoleringsgripar, sorteringsgri-
par, fasta och roterande pulveriserare, multi-
verktyg, betongsaxar, rälsklipp och skrotsaxar. 
Verktygsserierna är försedda med DemaSa-
fety som innebär att alla demoleringsverktyg 
(utom gripar) har ett unikt, patenterat system 
för att förhindra övertryck i hydrauliken. Om 
oljeflödet av någon anledning blir blockerat, 
förhindrar systemet att cylindern skadas.

För demolering av tjockaste förstärkta be-
tong som t ex viadukter, kajer och tunga fun-
dament framhåller OP System DCC 75 2-kolvs 
betongsax. Skärens två svängpunkter tillsam-
mans med DemaPower 2.0-cylindrar och en 
speciellt utvecklad geometri på käftarna ger 
mer vridmoment och 25% mer kraft än liknan-
de produkter.

www.opsystem.se

nytt i år är att fyra av VTNs serier har utrustats 
med Booster i en specialserie. Det handlar allt-
så om en komplettering där väl utvalda model-
ler kan fås med eller utan Booster.

I följande serier kan man numera välja till 
Booster-variant: 
• CK Kombisaxar, 3 modeller, 5 olika käftar
• FP Pulveriserare, 3 modeller
• VF Sekundärkrossar, 3 modeller
• HP Betongsaxar, 7 modeller

Tilläggas skall att under de senaste två åren 
har flera tillverkare lanserat rivningsverktyg 
med Power Booster vilket hänger ihop med att 
NPKs ursprungliga patent för sin Power Boos-
ter gick ut för ett par år sedan.

www.amas.se
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When the world stopped, you kept going. Adapting. Giving a master class in 
resilience and being an essential worker. Now, celebrate how far you’ve come 
and discover the innovation helping our community evolve, endure, and thrive. 
Part knowledge, part equipment, part connections—World of Concrete is 100% 
of what you need to keep grinding it out through disruptions to the supply 
chain, safety and beyond. Get your hands on advanced technology, machinery, 
and tools, access the newest training and techniques in concrete and masonry, 
and build momentum for another unstoppable year.

GO ALL IN: www.worldofconcrete.com
EXHIBITS: JANUARY 18-20, 2022 
EDUCATION: JANUARY 17-20
LAS VEGAS CONVENTION CENTER

 GRIT100%
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till Sverige 
RÖDA ROTAR    

Nu kommer Rotars verktyg för rivning, återvinning, sortering och skrothante-
ring till Sverige genom återförsäljaren DL Maskin. Rotar är ett beprövat och 
välkänt varumärke i synnerhet i Europa och särskilt aktuella med sin nya inte-
grerade snabbkopplingsadapter med originaldelar från OilQuick som passar 
både OilQuick och Steelwrists snabbkopplingar, vilket innebär stora fördelar 
för maskinentreprenörerna.

www.steelwrist.com

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

AU

TO CONNECTION

STEELWRIST

I 
det här numret har vi förmånen att få hälsa 
en ny aktör välkommen in på den svenska 
scenen för demoleringsverktyg. Återförsäl-
jaren är inte ny men varumärket är nytt på 
den svenska marknaden. Det handlar om 

att företaget DL Maskin AB nu introducerar 
det nederländska varumärket Rotar i Sverige. 
Egentligen började DL Maskin sälja Rotar 
i Sverige redan 2019 men nu öppnar man 
spjällen för fullt för hela Rotars program av 
verktyg för rivning, sortering, återvinning och 
skrothantering.

EN LEGENDAR PÅ 
MONTABERTS HYDRAULHAMMARE
DL Maskin står för Danielsson och Lissbackas. 
Företaget grundades 2016 av Jonas Danielsson 
och Peter Lissbackas och är beläget med hu-
vudkontor i Falun. Idag är Peter ensamägare 
till bolaget då Jonas köptes ut i slutet av 2017. 
De flesta svenska användare av hydraulham-
mare och rivningsverktyg vet nog vem Peter 
Lissbackas är. Han började redan i slutat av 
1980-talet att sälja Montaberts hydraulham-

mare och CPA borrkassetter på den svenska 
marknaden. På 2000-talet kom även rivnings-
utrustningen in i sortimentet. De som varit 
med ett tag kommer ihåg bolagen Svenska 

Montabert, IBEX och IRM Svenska. Peter var 
anställd i alla av de bolagen och kollega med en 
annan Montabert-legend, nämligen Lasse Ri-
sing. Montaberts hydraulhammare har sedan 
länge betecknas som den absoluta toppklassen 
av hydraulhammare och under en period satt 
det en Montabert-hammare på nästan varje 
Brokk-robot. Idag ägs Montabert av Komatsu.

”Det känns fantastiskt kul att kunna erbju-
da våra kunder ytterligare ett premiumfabrikat 
i Rotar och nu växlar vi upp vad gäller verktyg 
för rivning och återvinning. Med Rotar kan vi 
på allvar förse våra befintliga och nya kunder 
även med förstklassiga verktyg för rivning, 
återvinning, sortering och skrothantering”, 
berättar Peter.

Rotar tillverkar även hydraulhammare men 
de kommer DL Maskin inte marknadsföra på 
svenska marknaden då man redan säljer Mon-
tabert.

ROTAR SEDAN 1970-TALET
Rotar bildades redan på 1970-talet och bör-
jade då att tillverka olika typer av mekaniska 

Peter Lissbackas, en legendar på hydraulhammare 
från Montabert satsar nu även på demolerings-
utrustning från Rotar.



www.steelwrist.com

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

AU

TO CONNECTION

STEELWRIST
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och hydrauliska verktyg för grävmaskiner och 
hjullastare. Med åren kom man även att börja 
tillverka hydrauliska verktyg för rivning, åter-
vinning, sortering och skrothantering. Värt 
att nämna är att Rotar under många år tillver-
kade La Bountys skrotsaxar på licens för den 
europeiska marknaden. Det säger lite om kva-
litetsnivån. Idag ägs och drivs Rotar av Louis 
Broekhuizen. Huvudkontor och tillverkning 
ligger i Genemuiden som ligger centralt i Ne-
derländerna.

Idag omfattas Rotars sortiment av en 
mängd olika hydrauliska verktyg. Serien Xtre-
me RCC roterande betongsaxar finns i fyra 
modeller från 1950 till 4500 kg för bärare från 
18 till 55 ton. Rotars roterande pulveriserare, 
RDP, finns också i fyra modeller i vikter från 
2100 till 4500 kg för bärare mellan 15 till 70 
ton. Man har också en serie av fasta pulverise-
rare kallade RSP som också finns i fyra model-
ler i vikter från 1950 till 4500 kg för bärare från 
16 till 60 ton. RDC-serien består av fyra model-
ler av kombinationssaxar som väger 1950 till 
4100 kg och passar bärare i vikter från 15 till 
70 ton. Saxarna både klipper och krossar. Till 
detta skall läggas Rotars serie av roterande riv- 
och sorteringsgripar, RG, som spänner över 
nio olika modeller i vikter från 210 till 3950 kg 
avsedda för bärare mellan 2 till 60 ton. Rotars 
RSS-serie av skrotsaxar har också ett mycket 
gott renommé. Serien omfattar sex modeller 
från 2470 till 12500 kg för bärare från 13 till 85 
ton. Man har också rälsklippen RRC 25 som vä-

gar 3500 kg. Men produkterna slutar inte här. 
Sedan finns Rotars RPG-serie av polygriper för 
materialhantering, en serie siktskopor samt en 
serie skopor för jordseparering.

INTEGRERAD ADAPTER 
FÖR SMIDIGA VERKTYGSBYTEN
En stor nyhet som lanserades i början av sep-
tember i år är lanseringen av en helt integre-
rad snabbkopplingsadapter kallad ROQ. Som 
standard, integrerat direkt på fabriken i Gene-
muiden, förses merparten av Rotars produkter 
med originaldelar från OilQuick för att fullt ut 
underlätta arbetet för entreprenören. Man är 
en så kallad ”OilQuick CLEAN SYSTEM Part-

ner”. Rotars ROQ-adapter har blivit helt inte-
grerad i verktygen av Rotars egna konstruktö-
rer och i samarbete med OilQuick Tyskland.

”Vi är verkligen glada över att vi startat upp 
samarbetet med Peter Lissbackas och DL Ma-
skin i Sverige. Jag är övertygad om att våra pro-
dukter kommer att uppskattas på den svenska 
marknaden. Jag vet också att DL Maskin sedan 
länge har ett gott rykte som en mycket seriös 
aktör på den svenska marknaden. Vårt mål är 
som alltid att utveckla och tillverka markna-
dens starkaste och mest effektiva hydrauliska 
verktyg med bästa möjliga anpassning för an-
vändarnas bärarmaskiner”, säger Louis Broek-
huizen på Rotar.

”Med Rotars nya integrerade originalfäste 
för OilQuick och även Steelwrist som erbjuds 
till de flesta av Rotars produkter kommer deras 
produktserier bli optimala för svenska maski-
nentreprenörer. Det kommer innebära stora 
besparingar i både vikt och längd på verktygen 
och vem vill inte ha det”, avslutar Peter Liss-
backas.

Argumenten för Rotar är många. Verktygen 
är utvecklade och tillverkade i Europa. Place-
ring av fabriken i Nederländerna innebär också 
korta och snabba transporter. Det är faktiskt 
endast 70 mil mellan exempelvis Genemuiden 
och Malmö. Rotar är dessutom en etablerad 
tillverkare med lång erfarenhet sedan 1970-ta-
let.

www.dlmaskin.se
www.rotar.com

Integrerad adapter från Rotar som passar snabbfästen från OilQuick och Steelwrist som hand i hand-
sken. En stor fördel för maskinentreprenören.

Louis Broekhuizen äger och driver Rotar i Ne-
derländerna.
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 HÖSTMÖTE OCH MINIMÄSSA 
 PÅ NOVA PARK I KNIVSTA 

B
esöks- och föreningsverksamheten har 
haft snart två tuffa år då det varit näs-
tan omöjligt att träffas. Branschorgani-
sationen Byggnadsberedning, BFB där 
Sveriges håltagare, rivare och sanerare 

ingår har till största delen mötts i digitala mö-
ten med undantag för höstmötet 2020 och 
årets höstmöte som hålls den 30 september på 
Nova Park i Knivsta norr om Stockholm.

BFBs höstmöte har under jämna år även 
förknippats med branschmässan DEMCON 
som arrangerats på Infracity i Bredden, Upp-
lands Väsby sedan slutet av 1990-talet. Mäss-
san skulle ha hållits hösten 2020 men ställdes 

in på grund av pandemin men förhoppningen 
att den kunde arrangeras i september i år. 
Men pandemins inverkan på både utställare 
och besökare ledde till att man beslutade att 
istället flytta mässan till den 24-25 november, 
2022.

Men som ett alternativt bestämdes under 
sommaren att arrangera en minimässa paral-
lellt med att BFB håller sitt fysiska höstmöte på 
Nova Park. Vägg i vägg med BFBs konferenslo-
kal kommer en liten skara tillverkare och leve-
rantörer visa upp sina produkter. Det kommer 
till och med bli demonstrationer av produkter 
utomhus.

“Minimässan blir naturligtvis inget DEM-
CON på långa vägar men är ändå en bra chans 
för leverantörerna att dels träffa användarna 
och dels faktiskt både kunna visa och demon-
strera nyheter. Det blir lite mera än att bara 
verbalt prata om sina produkter. Men jag ser 
fram emot november 2022 då vi kan arrangera 
DEMCON igen”, säger Jan Hermansson som 
är en av arrangörerna till DEMCON.

BFB HÖSTMÖTE 30 SEPTEMBER
Roger Blomqvist som är kanslichef för BFB ser 
fram emot att kunna mötas fysiskt igen den 30 
september.



3-2021 • Branschtidningen Professionell Demolering    21

”Det har varit många digitala möten de senaste 
nära två åren så det känns bra att nu kunna mötas 
på riktigt igen och umgås nästan som innan pan-
demin. Restriktionerna har lättats en hel del även 
om de finns kvar några månader till. En annan 
stor fördel är att en stor del av Sveriges vuxna be-
folkning nu är fullvaccinerade vilket bidrar till att 
hålla ner smittspridningen”, säger Roger.

Uppslutningen till höstmötet är god vilket 
borgar för ett lyckat möte. Själva minimässan 
startar kl 10.00 den 30 september och mötet 
drar igång kl 13.00 samma dag och håller på 
fram till 16.30. Höstmötets fikapauser kom-
mer att hållas i mässlokalen så det kommer att 
bli nära till att prata med utställarna. Mellan 
kl 16.30 till 17.00 är det återigen tid för att be-
söka mässan och mingla. Fram till middagen kl 
19.30 är det tid för fria aktiviteter såsom besök 
i Nova Parks Water Lounge.

Agendan för höstmötet är späckad med en 
rad intressanta frågor som kommer att tas upp.

”Som vanligt är ledorden för mötet att vi 
ska få matnyttig information om branschens 
utveckling liksom att vi ska umgås, entrepre-
nörer och leverantörer, under trevliga former 
och få ett ordentligt tillfälle att prata om olika 
branschfrågor och utbyta erfarenheter. Ef-
ter drygt 20 månader med pandemi finns det 
mycket att prata om och behovet att träffas är 
stort”, säger Roger.

NYHETER PÅ MINIMÄSSAN
Det är förstås bara en bråkdel av utställarna 
från en traditionell DEMCON-mässa som 
ställer ut på minimässan men det är välbekan-
ta namn. Några av utställarna som bokat när 
den här texten skrevs är Husqvarna Construc-
tion Products, Tyrolit, Pentruder, Swedish 
Diamondtool Consulting, Dustcontrol, Duri 

och Andersen Contractor. Några av utställarna 
kommer även att demonstrera sina maskiner 
utomhus i direkt anslutning till mässhallen. 

Några smakprov på vad som kommer att vi-
sas i montrarna på mässan kommer här:

Duri kommer att visa upp sin åkstripper 
ADB som är en effektiv maskin för rivning 
av golvmaterial och stora ytor. En riktig ar-
betshäst. Duri har olika stripprar som klarar 
allt från 20 till 10000 kvm. Man har allt från 
handstripprar upp till riktigt stora åkbara ma-
skiner. Några ytterligare exempel är Strato-
Mobil IV, Junior Åkstripper, Flexistripper och 
Multistripper Vario NG.

På plats är också Pentruder som bland an-
nat kommer att visa sin tredje generation av 
väggsågar, HFI RS2 och Pentpak 3. Intill Pen-
truder hittar besökarna Swedish Diamondtool 
Consulting, SDC som kommer att visa sitt 

sortiment av egna diamantverktyg, borrstativ, 
golvsågar med mera. SDC är som bekant också 
återförsäljare av Pentruder i Sverige. Tyrolit 
finns också på plats och berättar om sina se-
nast nyheter såsom nya väggsågen WSE1621, 
vajersågen WCU17, ringsågen HRE410 med 
nya kontrollboxen PPE6. Walter Sund med-
delar också att man kommer att visa sina nya 
elverktyg i vinkelslipen AGE125 och AGE230 
samt nya borrhammaren DHE32. Husqvarna 
passar på att visa och demonstrera sina nya 
batteridrivna kapmaskin K1 Pace för 300 och 
350 mm klingor. Man kommer också att visa 
sin nya batteridrivna borrmaskin DMXXX, sin 
smarta klingserie för batterikaparna och så blir 
det en hel del snack om nya säkerhetsfunktio-
ner. Dustcontrol kommer att slå ett slag för 
ren luft på arbetsplatsen genom att visa upp 
senaste nytt inom luftrening och sina effektiva 
industrisugar med mera. Andersen Contractor 
kommer att informera om effektiva verktyg för 
rivning och återvinning från tillverkarna Trevi 
Benne och Indeco. Man är dessutom bland 
annat återförsäljare för mobila krossar och sh-
redders från Gipo och Arjes. Under de senaste 
åren har man även satsat på utrustning för de-
montering och återvinning av järn och metall. 
I montern kommer man fysiskt att visa sina 
smidiga bränsletankar för byggarbetsplatsen 
av märket Emiliana Serbatoi. Serien kallas Car-
rytank. Det unika är att de kan förvara både 
diesel och Ad Blue. Modellen Carrytank 900+ 
kan bära 900 liter diesel och 150 liter Ad Blue. 
Man kommer också att visa en vattenkanon 
för dammbekämpning kallade WLP ET.

Välkomna till det första fysiska mötet på 
nära två är för både entreprenörer och leveran-
törer inom den svenska demoleringsbranschen. 

www.byggnadsberedning.se
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E
ntreprenadLive är i princip den enda 
mässan som arrangeras för bygg- och 
maskinbranschen i Sverige i år. Som de 
flesta andra mässor har EntreprenadsLi-
ves datum flyttat runt en hel del. Men då 

restriktionerna hävts är det fritt fram att ar-
rangera mässan på Säve flygplats utanför Gö-
teborg mellan 14 till 16 oktober. 

OKTOBER LITE SENT 
FÖR EN UTOMHUSMÄSSA
Oktober kanske är lite i senaste laget för en ut-
omhusmässa i Sverige och dessutom på väst-
kusten som kan vara lite bitigt på höstkanten. 
Men med lite tur kan också vädret vara riktigt 
bra med sol och lite krispighet i luften. Det 
hoppas med all säkerhet arrangörerna på i alla 
fall och naturligtvis även utställarna.

EntreprenadLive körs både i Göteborg och 
i Ring Knutstorp i Skåne. Skåne-mässan kom-
mer att hållas i september, 2022. Arrangör bak-
om mässorna är Live Business Media Group i 
Kågeröd med ägarna Peter Eriksson och Hans-
Erik Kristersson som båda har lång erfarenhet 
från att ha arrangerat liknande mässor sedan 
början av 1990-talet.

Det är första gången för tidningen Professio-
nell Demolering som vi är med och bevakar mäss-
san. Orsaken är främst för att EntreprenadLive 
flera gånger lyckats förlägga sina höstmässor på 
samma datum som mässan DEMCON i Stock-
holm. Men i år när DEMCON flyttats till nästa 
år är tidningen med och bevakar vad som händer 
på mässan i Göteborg. I PD nummer 4 kommer vi 
att publicera en artikel om utställarna, utfallet av 
mässan och de nyheter som lanserades.

BRETT REGISTER AV UTSTÄLLARE
När den här texten skrivs är dryga 180 utstäl-
lande företag bokade vilket är en ganska impo-
nerande siffra i dessa tider men så är det också 
den enda bygg- och anläggningsmässan i Sve-
rige i år. Ett stort antal av landets representan-
ter för tunga bygg- och anläggningsmaskiner 
och även lättare bygg- och entreprenadma-
skiner finns med på mässan. Saknas gör dock 
några av de riktigt stora aktörerna. Vad gäller 
maskiner och utrustning för rivning- och åter-
vinning så återfinns merparten av leverantö-
rerna på mässan. Dock finns inga leverantörer 
av betonghåltagningsutrustning med på mäss-
san.

På sidan 25 hittar du en lista över samtliga 
utställare samt monternummer.

www.entreprenadlive.se  

Det ser ut som att det i alla fall blir en bygg- och anläggningsmässa som går av 
stapeln i Sverige i år, EntreprenadLive i Göteborg. Mässan hålls 14-16 oktober 
på Säve Flygplats i Göteborg och då finns inga restriktioner kvar.

SVERIGES ENDA 
bygg- och anläggningsmässa som håller öppet 2021

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



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





3-2021 • Branschtidningen Professionell Demolering    25

UTSTÄLLARE ENTREPRENADLIVE 2021
380Invent   620C
4evergreen   222
ABL Construction Equipment AB 301
Aebi Schmidt Sweden AB 226
ALLU Sverige AB  401
AMAB Hydraul AB  567
AMAS Svenska AB  562
Andersen Contractor AB 254
Andresen Maskin Ab  658
Aqua Line Pipe Systems AB 614
Arom-dekor Kemi AB  807
Autoklimat Norden AB   606C
Awimex International AB  615
Axima i Göteborg AB  662
BAGA Water Technology AB 462
Bedsab B Edström AB  620B
Bengt Bergs Maskinservice AB 510
Blinken Tools AB  618
Bly´s VIP AB  626
Borstfabriken i Malmö AB 303
Brdr. Holst Sørensen A/S 204
Broddson AB  511
Bytupp.se                 Bytupp
Carlsson & Co AB  206
Carrus Components AB  628
Cerapid-Serameko AB  424
Champion Norden  851C
CMT, Cargo Modul Trading AB 660
Dagens Infrastruktur  857D
Delvator AB   557
Digitizeit AB   857C
Dina Försäkringar Väst  861A
DISAB Vacuum Technology AB 476
DLM - Danielsson & Lissbackas  624
Drivex AB   516
Dunlop Hiflex AB  530
Dynapac Compaction Equipment 514
Ecobox, Skandinavisk Ecotech 620D
Elite Oil AB   255
EMSG Sverige AB  670
engcon Sweden AB  669
Enskede Hydraul AB  520
Entrack AB   610
ErgoSeat i Sverige AB  851D
Exact Tools   859A
Excidor AB   114

Ferdfelt Trading AB  851B
FH Carlsen AS  680
Fredsund Maskin AB  216
Fredheim Maskin AS  308
Freja Partner AB  552B
Frillesås Bil & Traktor AB 634
Förarmiljö Sverige AB  616
GA Sweden AB  501
Geofix AB   857A
Göteborgs Hammarservice 304
GöteneUfo AB samt Siljum 208
Hammars Verkstad  120
HeatWork AB  801
Hedin Bil AB (FordStore) 821
HILLTIP   564
Hogia Logistics Sy…  552A
Hydrema Sverige AB  454
Hydroscand AB  527
Hyrtoaletten Sver…  157
Hörby Bruk, AB  617
Hüllert Maskin  570
IH Maskiner AB  622
Industriverktyg IDG-Tools AB 472
ISUZU Sverige AB  817
Jackon AB   608
Jekko Sverige  570
JLM Scandinavia AB  219
K.T.S Maskiner AB  554
Kendrill AB   576
KEWAB   552C
Kh-Maskin AB  654
KO Mäteteknik AB  857B
Kranlyft Group  414
Kubicom AB  804
KVD Heavy Equipment AB/Kvdpro 861B
L5 Navigation Systems AB 118
Leasia Group AB  260
Legalett Byggsystem AB 627
Holms Attachments AB  512
Hulthéns   814
Leica Geosystems AB  410
Leveranstidningen Entreprenad  122
Liebherr-Sverige AB  455
Lillevrå Såg AB  853
LMK - Lindborgs Maskin  613
Lundaman Instrument AB 612

Lännen Tractors AB  651
Markskydd i Väst AB  851A
Maskin Mekano AB  458
Maskin System Europe AB 663
Maskinentreprenören  451
Maskinia AB  251
Maskino AB   674
Maskinparken Sverige AB 258
ME – Maskinentreprenörerna 451
ME Inköp   451
ME Skolan   451
Menzi Muck Scandinavia AS 574
Mercus Yrkeskläder AB  151
Moba Sweden AB  116
MODUL-SYSTEM HH AB 803
MOTOREX Nordic AB  405
MTT Sweden AB  356
Multiva AB   805
Next One Technology AB 430
Nordfarm Maskin  659
Nordicc AB   302
Nordiska Släp  528
Norditek AB   676
Norrlandsvagnar  360
Norsecraft Geo AB  618
Nykyrka Maskiner  428
Näs Motor & Maskin AB  463
OP System AB  664
Otrane AB   117
PG Export AB  404
Pirtek Sweden  530
Plasticprodukter / Proni AB 606A
Power Tools AB  464
Premier Tech Aqua  408A
Pritec Maskin AB  218
Provia AB   468
Ramudden AB  422
Randex AB   526
REMU Oy   604
Ren Väg AB  402
Rensman AB  408C
Rex Nordic OY  855
RF-System AB  201
Rondellen Maskin  551
ROPAB AB   812
Rosenqvist Maskin AB  452

RPF Hydraulic AB  606B
OilQuick AB   518
Samgräv AB  354
Sany Nordic AB  668
SB Grävtillbehör AB  522
ScandKran AB  426
Scantruck AB  507
Schakt i Väst AB  606D
Sit Right AB   520
SITECH Sverige AB  406
Smartab Hi-Tech Chemicals AB 569
SMC    456
Staffans Maskin AB  656
Standby AB   861C
Steelwrist AB  560 
Stig Machine AB  656
STS Skandinaviska   408B
Svensk Avloppsrening AB 809
Svenska Fleet Tec AB  261
Swedol AB   434
Sweep Sopmaskiner Sverige AB 470
Swepac AB   572
Söderberg & Haak Maskin AB 504
Tomas Boklunds Åkeri AB 362
Topas Vatten  412
TotalEnergies  220
Toyota Center Göteborg AB 819
Tranås Cementvarufabrik  466
Trelleborg Wheel System 566
Trinax AB   620A
Vermeer Viking  256
ViaVest AB   214
Vibe Maskinspecialisten 859B
Vicky Teknik  262
Visma SmartDok AB  155
Waldung AB  110
Waldung AB  110
Wiklund Trading AB  351
Work System Göteborg AB 576
XACC Products AB  568
XOIL Sweden AB  555
Yamamoto Rock Splitter AB 304
YstaMaskiner AB  510

Mässområdet på Säve Flygplats i Göteborg, 2021. På den tiden då pandemin inte fick oss att hålla distans.



MED FOKUS PÅ OPTIMERAT ARBETE
– FÖR DIG OCH DIN BROKK

www.brokk.com/sv/brokk-connect

Brokk Connect är verktyget som hjälper dig till högre effektivitet och mer 
lönsamma affärer! Onlineplattformen är utformad så att du kan ta del av 
data, serviceindikationer och aktiviteter, timme för timme. Oavsett om ditt 
mål är att utöka din verksamhet eller optimera din flotta, är Brokk Connect 
verktyget för dig. 
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Midhage har under flera år sålt joniseringsaggre-
gat framtagna för byggindustrin. Aggregaten, som 
i Sverige marknadsförs under namnet Jonex, finns 
i tre storlekar och kan användas för att avlägsna 
kvartsdamm och för att reducera lukter, mögelspo-
rer och andra partiklar i luften. Tidigare har Midha-
ge agerat som återförsäljare åt Mpirum, den tidigare 
tillverkaren i Sverige, men har nu köpt loss produk-
terna och äger därmed rättigheterna och den globa-
la försäljningen av aggregat och tillbehör, som Mid-
hage nu tillverkar i egen regi. Övertagandet öppnar 
även upp möjligheter för exportförsäljning med nya 
samarbetspartners. ”Vi tycker det är en mycket in-
tressant produkt som har framtiden för sig”, säger 
Magnus Lindstrand, produktchef Midhage. “Vår 
investering i Jonex är ett led i en bredare satsning 
inom företaget, på produkter som främjar en bättre 
arbetsmiljö.” 

Jonex, renar inte bara med joner, Midhage har 
valt att i de högsta joniseringslägena också kunna 
tillföra en liten mängd ozon. Egentligen är det i 
mindre mängd än vad som finns naturligt i normal 
uteluft men ozonet gör att mögelsporer, lukter, 
bakterier och virus kan brytas ner effektivare. Till-
sammans med aggregatens programmeringsfunk-
tioner innebär det att Jonex blir mycket flexibla och 
mångsidiga luftrenare.

Midhage gör nu en nylansering av sitt förbätt-
rade Jonex-program.

”Eftersom vi numera äger produkten själva så 
kan vi erbjuda ett mycket mer attraktivt pris på 
de olika enheterna jämfört med tidigare”, säger 
Magnus Lindstrand, produktansvarig för Jonex på 

Midhage AB. ”Men den stora nyheten är att vi har 
tagit fram nya joniseringsrör som har en helt annan 
livslängd än övriga rör. De är tillverkade enligt se-
naste högteknologiska standard och vi kan nu efter 
ett par års tester faktiskt garantera en livslängd på 
minst 9000 timmar utan någon effektförlust, d.v.s. 
flera års heltids användning i smutsig miljö. Det gör 
att den totala kostnaden, TCOn, för ett aggregats 
livscykel bara är en bråkdel av vad den var innan”, 
tillägger Magnus.

Uthyrarna erbjuds nu ett kampanjmaterial som 
ska hjälpa till att informera om fördelarna med jo-
nisering vid dammbekämpning.

”Det är viktigt att det blir allmänt känt, dels ris-
kerna med att utsätta sig för kvartsdamm men också 
att det finns metoder och utrustning som kan skydda 
mot de långsiktiga skador som kvartsdammet ger”, 
säger Magnus. ”Joniseringen gör att det farliga mik-
rodammet försvinner och tillsammans med en vanlig 
luftrenare så får man en klart bättre och hälsosam-
mare arbetsmiljö. Man jobbar effektivare och städ-
ning efter jobbet kan utföras omgående eftersom allt 
damm ligger på backen”, tillägger han.

Jonisering av luften är sedan länge känt för att 
vara en effektiv metod för att få bort farligt damm. 
Det kan verka vara lite hokus pokus men är inget 
konstigt – joniseringen gör att smutspartiklarna blir 
elektriskt laddade tillräckligt för att de ska klumpa 
ihop sig och falla till marken. Luften blir hälsosam-
mare också genom att mängden negativa joner ökar 
vilket all forskning visat vara viktigt för välbefinnan-
det.

www.midhage.se

Nya Jonex från Jack Midhage AB höjer 
lönsamhet och minskar driftskostnad
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Denna 3-tons minigrävare (skop-
volym 0,09 m³) är det första ste-
get till framtidens helt elektriska 
entreprenadmaskiner för kom-
mersiellt bruk. När Komatsu tog 
fram denna konceptmaskin an-
vände de sig av sina erfarenheter 
från elektriska gaffeltruckar och 
konventionella minigrävare, och 
sedan lade de in helt ny teknik i 
form av litium-ionbatterier och 
elektrisk cylinderteknik samt ute-
lämnade all hydraulik. Tack vare 
den helt elektriska drivningen 
är maskinen mycket miljövänlig, 
den genererar inga avgaser, buller 
eller värme. Förutom att maski-
nen är avsevärt mer energieffektiv 
är den också nästan helt under-
hållsfri genom att all hydraulik 
har frångåtts.

Denna konceptmaskin behö-
ver inte ha föraren ombord på 
maskinen, därför har Komatsu 
kunnat skapa en helt ny design 
med nya användningsmöjligheter. 
Manöverenheten är ansluten till 
fordonsdatorn via trådlöst LAN, 
här behövs inga extra installatio-
ner för att manövrera maskinen. 
Beträffande manöverenhet, kan 
föraren välja vilken han/hon gillar 

bäst. Genom att föraren inte be-
höver sitta i maskinen ges helt nya 
förutsättningar, föraren får bättre 
kontroll, blir mindre stressad och 
arbetet kan utföras effektivare. 
Genom att maskinen drivs elek-
triskt och manövreras fjärrstyrt, 
kan den obehindrat användas in-
omhus, i begränsade utrymmen, 
vid rivnings- eller räddningsarbe-
ten eller i farliga utrymmen.

Under 2020, lanserade Komat-
su sin PC30E-5, en elektrisk mi-
nigrävare (med hydrauldrift) i 
Japan. Nu planerar Komatsu att 
introducera elektriska minigrä-
vare (med hydrauldrivning) i Eu-
ropa under 2022, då liksom hos 
koncept-minigrävaren försedda 
med litium-jonbatterier. Komatsu 
arbetar hårt för att utveckla nya 
miljövänligare entreprenadmaski-
ner för framtiden.

För de kommande 100 åren 
kommer Komatsu att fortsätta 
flytta fram sina positioner tillsam-
mans med partners och intressen-
ter och med värdeskapande, inno-
vativ tillverkning och teknologi, 
ge förutsättningar för en hållbar 
framtid, både för människor, före-
tag och vår planet.

Vid 100-årsjubileet för Komatsu den 13 maj, 
presenterade Hiroyuki Ogawa (ordförande 
och vd) en fjärrstyrd, helelektrisk minigräva-
re (utan hydraulik) vilken drivs helt av litium-
jonbatteri och ingår i nästa generations 
konceptmaskiner för framtiden.

Fjärrstyrd och 
helelektrisk 
minigrävare

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



BYGGMASKINER MED 
NOLL UTSLÄPP

SORTIMENT
2021/22



milwaukeetool.se2

UTVECKLAT  
FÖR EXTREMT  
KRÄVANDE 
ARBETSUPPGIFTER
För yrkesanvändare är produktivitet 
och säkerhet nyckeln till framgång. Vår 
förmåga att utveckla lösningar som håller 
jämna steg med alla tänkbara typer av 
jobb är en grundläggande förutsättning. 
De batteridrivna verktygssystemen 
MX FUEL™, M18™ och M12™ från 
MILWAUKEE® kompletterar varandra och 
erbjuder rätt mix av kraft, prestanda och 
drifttid för varje typ av arbetsuppgift.

MX-FUEL™ revolutionerar marknaden för 
byggmaskiner genom att leverera den 
prestanda, drifttid och hållbarhet som 
efterfrågas av yrkesanvändare – utan 
riskerna förknippade med utsläpp, buller, 
vibrationer och utan den frustration 
som upplevs i samband med underhåll 
av bensindrivna verktyg. Egenskaper 
som överträffar förväntningarna på 
batteridrivna verktyg idag.

SKANNA OCH SE 
TESTVIDEOR

BANBRYTANDE 

Detta system överträffar begränsningarna 
hos bensin- och nätdrivna verktyg och 
erbjuder användarna en förstklassig 
upplevelse. Vi flyttar fram gränserna för 
vad som är möjligt med batteridrivna 
byggmaskiner.

ANVÄNDAR-
FOKUSERAT 

Med MX FUEL™ kan Milwaukee Tool  
erbjuda högpresterande batteridrivna  
byggmaskiner till nya användnings-
områden som löser mycket av 
problematiken kring traditionell  
bensin- och nätdriven utrustning.

ETT SYSTEM  
Vi är fast beslutna att skydda våra 
användares investeringar genom att 
erbjuda högpresterande lösningar som 
är fullt kompatibla med MX FUEL™ 
REDLITHIUM™-batterier.
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MX FUEL™ erbjuder inte bara kraft i 
samma klass som bensin- och nätdrivna 
byggmaskiner – det genererar dessutom 
NOLL utsläpp. 

Tack vare att denna nya plattform
eliminerar avgaser och utsläpp kan 
användaren minska sitt koldioxidavtryck 
och förbättra hälsan och säkerheten 
eftersom hälsofarliga avgaser, buller och 
vibrationer förknippade med traditionella 
byggmaskiner har eliminerats.

Som ett resultat av detta ökar 
produktiviteten då utrustningen kan 
användas inomhus, i schakt, tunnlar 
och till och med i gruvor utan att 
användarna utsätts för avgaser. Det 
här systemet sparar inte bara tid för 
slutanvändaren eftersom man slipper 
tankning och uppstart, utan ger även 
kostnadsbesparingar tack vare minskad 
bränsleförbrukning och minskat 
motorunderhåll. 

Jämför man MX FUEL™ med direkta
bensindrivna motsvarigheter så kan
användaren spara atmosfären från 
utsläpp på upp till 526 kg CO2 på ett år. 

INGEN BLANDNING
AV BENSIN OCH 
OLJA

INGET  
MOTORUNDERHÅLL

INGET 
STARTSNÖRE

INGA AVGASER

N LL
UTSLÄPP

HEAVY DUTY-GARANTI

MILWAUKEE®-verktyg och batterier levereras med 1 års standardgaranti. Garantiförlängningar 
genomförs på milwaukeetool.se

Garantin för MX FUEL™-verktyg kan förlängas från 1 år till högst 2 år (1+1). 

MX-FUEL™-batterier har 1 års garanti som standard och kan förlängas till högst 2 år (1+1). 
Förlängning av garantin kräver registrering online inom 30 dagar från inköpsdatumet.

Alla verktyg från MILWAUKEE® testas i enlighet med en omfattande certifierad process innan de 
lämnar fabriken och garanteras vara ”NOTHING BUT HEAVY DUTY™”.

På Milwaukee Tool är vi mycket stolta över produkterna och tjänsterna som vi kan erbjuda våra 
professionella kunder. Garantiförlängning finns endast tillgänglig i de länder som listas på vår 
webbplats för garantiregistrering. Den förlängda garantin omfattar inte produkter som används 
inom maskinuthyrningsbranschen eller batteriladdare och tillbehör.  
För fullständiga villkor besök milwaukeetool.se
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REDLITHIUM™-  
BATTERIER

Branschledande inom litiumjon-teknik

Patenterad konstruktion som skyddar 
mot stötar, vatten och tuffa miljöer

Robust elektronik som optimerar 
prestanda för alla verktygs- och 
batterikombinationer

1

REDLINK PLUS™-  
ELEKTRONIK

Branschens mest avancerade system 
för verktygselektronik

Skyddar utrustningen med 
unikt överhettnings- och 
överbelastningsskydd

Inbyggd komponentkommunikation som 
optimerar prestanda

2 KOLBORSTFRI 
POWERSTATE™-MOTOR

Utvecklad för varje verktygs unika behov

Optimerad för en perfekt kombination av 
prestanda, hållbarhet och produktivitet

Konstruerad med maximalt 
magnetinnehåll och högklassiga 
permanentmagneter för optimerade 
verktygsprestanda

3

OSLAGBAR 
TEKNIK*

* På marknaden för byggutrustning från och med februari 2020
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ALLA MX FUEL™-
VERKTYG SAMT 
MXF XC406-
BATTERIET HAR 
INTEGRERAD 
ONE-KEY™

ONE-KEY™ är en digital plattform för verktyg 
och utrustning som är framtagen för att 
effektivisera arbetet.

Spåra, hantera och skydda din utrustning via 
en mobilenhet eller dator med hjälp av ett 
stort Bluetooth®-spårningsnätverk. Vid stöld 
eller förlust kan verktyget spärras på distans.

Mer information finns på  
milwaukeetool.se/one-key



VÄRLDSLEDANDE INOM UTVECKLING AV LITHIUMBATTERIER
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UTRUSTNINGS-
SYSTEM

OÖVERTRÄFFAD BATTERIKONSTRUKTION
MX FUEL™ REDLITHIUM™-batterier har trippelskyddad konstruktion 
med slagtåligt gummiskyddat skal och slittålig kärna som är väl 
skyddad mot fallskador, vibrationer, vatten och extrema temperaturer. 
Detta förbättrar dramatiskt hållbarheten i de mest tuffa förhållandena.

AVANCERAD ELEKTRONIK
REDLINK™-elektroniken tillhandahåller branschledande 
kommunikation mellan batteriet, maskinen och laddaren som 
säkerställer optimal utrustningskompatibilitet, prestanda och 
batteritid.

VÄRLDSLEDANDE BATTERICELLTEKNIK
MX FUEL™ REDLITHIUM™-batterier utnyttjar den mest 
högpresterande och högkvalitativa litiumjon-tekniken, som 
har utvecklats genom nära samarbete med världens ledande 
battericellsutvecklare. MILWAUKEE® säkerställer optimal prestanda 
och livslängd för de mest krävande användningsområdena 
genom noggrann testning i Milwaukee Tools egna avancerade 
batterilaboratorium.

BATTERIER  
OCH LADDARE

MXF XC406 MXF CP203

Kompatibilitet Passar all MX FUEL™-utrustning Passar all MX FUEL™-utrustning

Laddningstid 90 minuter 55 minuter

Kapacitet  6.0 Ah 3.0 Ah

Batteriindikator Ja Ja

REDLINK™-elektronik Ja Ja

ONE-KEY™-kompatibel Ja Nej

Artikelnummer 4933471837 4933471838

MXF C

Kompatibilitet CP + XC-batterier

Laddningstid MXF CP406 – 90 minuter, MXF CP203 – 55 minuter

Inbyggd fläkt Ja

REDLINK™-elektronik Ja

Individuell cellövervakning Ja

Artikelnummer 4933471839
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	Laddar ett MXF CP203 batteri på 55 minuter

	Laddar ett MXF XC406 batteri på 90 minuter

	REDLINK™-elektroniken optimerar laddningshastigheten 
(4,5 A/h) för varje batteri vilket minimerar laddningstiden

	En inbyggd fläkt optimerar laddningstid och prestanda

	En LED-indikator visar återstående laddning från 80 %  
för 30/55 minuter (CP/XC)

	Inbyggt bärhandtag

	MX FUEL™ REDLITHIUM™-batterier utnyttjar den mest 
högpresterande och högkvalitativa litiumjon-tekniken

	Levererar nätdriven effekt i ett kompakt och bärbart 
batteri som gör det möjligt att arbeta på platser som är 
svåråtkomliga med nätdrivna verktyg

	MX FUEL™ REDLITHIUM™-batterier har en unik konstruktion 
som skyddar mot fallskador, vibrationer, vatten och extrema 
temperaturer

	Fungerar ned till -28,0 °C

	Det avancerade elektroniskt styrda 
strömförsörjningssystemet kommunicerar med verktyget  
för att ge full effekt i förhållande till maximal hållbarhet

	Gör det möjligt att använda verktyg i slutna utrymmen såväl 
inomhus som i schakt och diken

	Erbjuder nya möjligheter jämfört med bensindrivna verktyg

	ONE-KEY™-verktygsspårning och säkerhet erbjuder 
en molnbaserad plattform för både platsspårning och 
stöldskydd

	MX FUEL™ REDLITHIUM™-batterier utnyttjar den mest 
högpresterande och högkvalitativa litiumjon-tekniken

	Levererar nätdriven effekt i ett kompakt och bärbart 
batteri som gör det möjligt att arbeta på platser som är 
svåråtkomliga med nätdrivna verktyg

	MX FUEL™ REDLITHIUM™-batterier har en unik konstruktion 
som skyddar mot fallskador, vibrationer, vatten och extrema 
temperaturer

	Fungerar ned till -28,0 °C

	Det avancerade elektroniskt styrda 
strömförsörjningssystemet kommunicerar med verktyget  
för att ge full effekt i förhållande till maximal hållbarhet

	Gör det möjligt att använda verktyg i slutna utrymmen såväl 
inomhus som i schakt och diken

	Erbjuder nya möjligheter jämfört med bensindrivna verktyg

MXF NRG-406

MX FUEL™ BATTERI-KIT
Artikelnummer: 4933479160

	Innehåller: 2 x MXF XC406-
batterier, MXF C laddare

MXF XC-2406

MX FUEL™ 
BATTERI-KIT
Artikelnummer: 4933479162

	Innehåller: 2 x MXF XC406-batterier

MXF CP-2203

MX FUEL™ 
BATTERI-KIT
Artikelnummer: 4933479161

	Innehåller: 2 x MXF CP203-batterier

MXF XC406

MX FUEL™ 
REDLITHIUM™ 
6,0 AH-BATTERI
Artikelnummer: 4933471837

MXF CP203

MX FUEL™ 
REDLITHIUM™ 
3,0 AH-BATTERI
Artikelnummer: 4933471838

MXF C

MX FUEL™ 
LADDARE™

Artikelnummer: 4933471839
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FUNKTIONER
	MX FUEL™ ryggburna betongvibrator är den 

idealiska lösningen när du arbetar med större 
ytor. Med prestanda som motsvarande AC-
versioner men utan krångel med strömkablar 
och tillgängligheten av strömuttag på 
arbetsplatsen 

	Kraft nog för att driva upp till Ø 63 mm huvuden 
med mer än 11 000 VPM

	Den modulära designen gör det enkelt att ta 
separera ryggsäcken för arbete med väggar och 
pelare

	Fungerar med upp till 6,4 m långa slangar 
och huvuden på upp till Ø 63 mm utan att 
prestandan påverkas

	Den trådlösa fjärrkontrollen ger dig möjlighet 
att slå på maskinen från upp till 9 meter, för mer 
frihet vid användning av långa slangar 

	Nästa generations MX-FUEL™ kolborstfri 
POWERSTATE™-motor, REDLINK PLUS™-
elektronik och REDLITHIUM™-batterier ger 
oslagbara prestanda, hållbarhet och drifttid  
för tunga arbetsuppgifter

	ONE-KEY™ erbjuder en molnbaserad 
inventariehanteringshanteringsplattform 
som stöder både platsspårning och fungerar 
stöldförebyggande

	Levereras med fjärrkontroll

	Systemtillbehör, huvuden och slangar finns 
tillgängliga separat

SPECIFIKATIONER

8

UPP TILL 40 M³

PÅ ETT MXF XC406-BATTERI OCH  
ETT 38 MM-HUVUD OCH EN 2 M-SLANG

BETONG

Kompatibel med M18™ SWITCH TANK™ 
15 l betongspraytank (M18 BPFP-CCST)

se sida 11 för mer information om  
M18 BPFPH-0

REDLINK PLUS™- 
ELEKTRONIK

POWERSTATE™ 
KOLBORSTFRI
MOTOR

REDLITHIUM™- 

BATTERIER

TILLGÄNGLIG MED
2 BATTERIER

KITVERSION

MXF CVBP-0 MXF CVBP-602 MXF CVBPKIT-602

Vibrationer (vpm) 11,200 11,200 11,200

Storlek (L x W x H) (mm) 320 x 320 x 680 320 x 320 x 680 320 x 320 x 680

Vikt med batteri (kg) - 15.7 15.7

Standardutrustning 1 x Fjärrkontroll 1 x Fjärrkontroll 1 x Fjärrkontroll, 1 x MXF CVS-2 m,
1 x MXF CVH-38 mm

Levereras med Utan batterier och laddare, utan väska 2 x MXF XC406 Batteri, MXF C laddare,  
utan väska

2 x MXF XC406 Batteri, MXF C laddare, utan 
väska

Artikelnummer 4933479595 4933479591 4933479593

HÖGRE

MED KORTARE ETABLERINGSTID
PRODUKTIVITETHUVUDEN UPP TILL 63 MM

KRAFT NOG FÖR

MXF CVBP

MX FUELTM  
RYGGBUREN  
BETONG- 
VIBRATOR

KOMMER 
Q1 2022
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REDLINK PLUS™- 
ELEKTRONIK

POWERSTATE™ 
KOLBORSTFRI
MOTOR

60 CM EJ MAGNETISK 120 CM EJ MAGNETISK 180 CM EJ MAGNETISK

4932459893 4932459894 4932459895

RIVNINGSHANDSKAR PREMIUM SKYDDSGLASÖGON- KLARA VARSELVÄST PREMIUM - GUL

M: 4932471908 / L: 4932471909 /
XL: 4932471910 / XXL: 4932471911 4932471885 S / M: 4932471895 / L / XL: 4932471896 

2XL / 3XL: 4932471897

MXF CVS -  
Vibratorslang 2 m

Längd (m) 2

Rekommenderas för Grunder, golv och fundament

Artikelnummer 4932478611

MXF CVH -  
Vibratorhuvud 38 mm

Diameter (mm) 38

Artikelnummer 4932478612

MXF CVH -  
Vibratorhuvud 50 mm

Diameter (mm) 50

Artikelnummer 4932478613

MXF CVS -  
Vibratorslang 4 m

Längd (m) 4

Rekommenderas för Väggar  &  pelare

Artikelnummer 4932478610

PRODUKTIVITET
BYGG DITT
EGET KIT

REDSTICK™  
BETONGVATTENPASS

MXF CVBP-602

MX FUEL™ 
RYGGBUREN 
BETONG-
VIBRATOR
Artikelnummer: 4933479591
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FUNKTIONER
	Världens första batteridrivna 350 mm 

kapmaskin, med kraft nog att kapa armerad 
betong med 350 mm kapskiva

	Snabbare kapning från start till slut: 
Knappstart på endast 3 sekunder gör att du 
slipper blanda bensin och olja samt underhålla 
bensinmotorer

	Slipp huvudvärk från avgaser: Kan användas 
inomhus tack vare avgasfri drift

	Prestanda i bensindriven klass med ett 
maximalt obelastat varvtal på 5 350 varv/min 
och 125 mm kapdjup

	Tystare än motsvarande bensindrivna 
kapmaskiner, med låga motorvibrationer  
och välbalanserad vikt

	Verktygsfritt sprängskydd och inbyggd 
slanganslutning för våtkapning som är 
kompatibel med M18™ SWITCH TANK™ 
vattenspraytank

	Kapvagnen MXF COSC finns som tillbehör  
för att säkerställa raka snitt

	Nästa generations MX-FUEL™ kolborstfri 
POWERSTATE™-motor, REDLINK PLUS™-
elektronik och REDLITHIUM™-batteri ger 
oslagbara prestanda, hållbarhet och drifttid  
för tunga arbetsuppgifter

	ONE-KEY™-verktygsspårning och säkerhet 
erbjuder en molnbaserad plattform för både 
platsspårning och stöldskydd

	Levereras med HUDD 350 mm diamantklinga 
(4932471985) och väska till batterier och 
laddare

SPECIFIKATIONER

10

REDLITHIUM™-  
BATTERIER

REDLINK PLUS™-  
ELEKTRONIK

KOLBORSTFRI  
POWERSTATE™- 
MOTOR

INGA
AVGASERKAPNING

SNABBARE
FRÅN START TILL SLUT

SAMMA KAPDJUP
SOM HOS BENSINDRIVNA 
MOTSVARIGHETER

MXF COS350

MX FUELTM  
350 MM KAPMASKIN

MXF COS350-0 MXF COS350-602

Obelastad hastighet (varv/min) 5350 5350

Skivdiameter (mm) 350 350

Max kapdjup (mm) 125 125

Vikt med batteri (kg) - 16.7

Levereras med Utan batterier, laddare eller väska. 2 x MXF XC406 batterier, 1 x MXF C laddare. Utan väska.

Artikelnummer 4933478984 4933464881

TILLGÄNGLIG MED
2 BATTERIER

KITVERSION
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	M18™ SWITCH TANK™ 15 l ryggburet sprayaggregat är 
branschens första system med utbytbara tankar utan 
manuell pumpning

	Konstruktionen med utbytbara tankar isolerar 
pumpen, slangen och munstycket, så att 
slitdelarna hålls åtskilda från M18™ SWITCH TANK™ 
sprayaggregat basenhet

	120 PSI (8,27 Bar) pumptryck

	Upp till 2 timmar drifttid (12 tankar eller fler) med M18™ 
4,0 Ah-batteri

	Fullt kompatibel med SWITCH TANK™

	Vattenspraytank för effektiv bevattning vid 
betongkapning och borrning. Även utmärkt 
för spolning av slam på ytor och utrustning

	Halvtransparent tank med graderingar som 
visar mängden vätska i tanken

	Lock med handtag och stor öppning som gör 
det enkelt att transportera tanken och fylla på 
vatten

	SCS41/350 x 4 x 25,4 mm

	Endast lämplig för stål

	CCS41/350 x 4 x 25,4 mm  

	Lämplig för abrasiva stenmaterial och gjutjärnsrör 

MXF COSC

MX FUEL™ 
KAPVAGN
Artikelnummer: 4933464883

M18 BPFPH-0

M18™ SWITCH TANK™

Artikelnummer: 4933464961

M18 BPFP-WST

15 L VATTEN- 
SPRAYTANK
Artikelnummer: 4933464965

HUDD HARD UNIVERSAL

MAXIMAL HASTIGHET, 
LÅNG LIVSLÄNGD, 
LÅGA VIBRATIONER!

	Universalkapskivor för en mängd olika material

	Klassade i två kategorier för maximal livslängd 

	8 mm segmenthöjd för att säkerställa lång 
livslängd

	Lasersvetsade segment för bäst prestanda    

	Låg vibration

	Kapvagn med låg vikt för 350 mm kapmaskin, för raka snitt med fullt 
sågdjup på 125 mm

	Justerbart handtag och lättillgängligt kapdjupsreglage möjliggör 
enhandsanvändning

	Verktygsfri montering av maskin och vattentanksanslutning som är 
kompatibel med M18™ SWITCH TANK™ vattenspraytank

	Full mobilitet med plats för reservbatteri

	Lätt att fälla ihop för transport och förvaring

	Levereras med självtryckstank på 11,4 liter

Typ Skivdiameter 
(mm)

Hålstorlek  
(mm)

Segmenthöjd 
(mm)

Kapbredd  
(mm)

Artikel-  
nummer

STEELHEAD™ 350 350 25,4 4 2,8 4932471988

	STEELHEAD™ är bäst lämpad för stål och rostfritt stål.  
Även lämplig för kraftigt armerad betong

	Hög densitet av hårdlödda diamanter säkerställer en mycket aggressiv 
kapningsprocess

	Tack vare dess mångsidighet och utmärkta prestanda är diamantkapskivan  
även idealisk för brandkår och vid räddningsarbete

PREMIUM  
STEELHEAD™ 
KAPSKIVA

TUNN KAPSKIVA  
FÖR METALL
Artikelnummer: 4932471989

TUNN KAPSKIVA  
FÖR STEN/ 
GJUTJÄRN
Artikelnummer: 4932472264

PREMIUM  
SPEEDCROSS HUDD

Typ Skivdiameter 
(mm)

Hålstorlek  
(mm)

Segmenthöjd 
(mm)

Kapbredd  
(mm)

Artikel-  
nummer

HUDD 350 350 25,4 8 2,6 4932471985

Typ Skivdiameter 
(mm)

Hålstorlek  
(mm)

Segmenthöjd 
(mm)

Kapbredd  
(mm)

Artikel-  
nummer

DUH 350 350 25,4 10 2,8 4932471986

	En högkvalitativ lasersvetsad kapskiva med exceptionell prestanda i hårda 
material som hård betong, marksten och byggstensprodukter

DIAMANT- 
KAPSKIVA DUH
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Kompatibel med M18™ SWITCH TANK™ 
– se sidan 11 för mer information
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REDLITHIUM™-  
BATTERIER

REDLINK PLUS™-  
ELEKTRONIK

KOLBORSTFRI  
POWERSTATE™- 
MOTOR

TILLGÄNGLIG MED
2 BATTERIER

KITVERSION

FUNKTIONER
	Underlättar håltagning genom att leverera 

nätdriven prestanda med en maximal 
håldiameter på 152 mm, både vått och torrt

	Två växlar för många användningsområden, 
med laseretsade hastighets- och 
kapacitetsmarkeringar på metallhuset

	Hastighet 1: upp till 75 mm diameter våt- och 
torrborrning vid 1 600 varv/min

	Hastighet 2: 76 till 152 mm diameter våt- och 
torrborrning vid 800 varv/min

	Patenterad AUTOSTOP™-koppling ger 
klassledande skydd och förhindrar överslag 
om borret fastnar

	Inbyggd vattenpass-sensor hjälper användaren 
att borra rakt

	Inbyggd tryckmätare gör det möjligt att 
optimera borrhastigheten

	Inbyggd batteriindikator gör det möjligt 
att se batterikapaciteten under hela 
borrningsprocessen

	Inbyggd slanganslutning för våtborrning som 
är kompatibel med M18™ SWITCH TANK™ 
vattenspraytank

	1 1/4˝ UNC + 1/2˝ G borrfäste som passar de 
flesta kärnborrar, med friktionsskiva som gör 
det enkelt att byta kärnborr

	Diamantborrstativ MXF DR255TV med  
60 mm krage finns som tillbehör – 60 mm-
fästet på diamantborren passar de flesta 
universalborrstativ

	Nästa generations MX-FUEL™ kolborstfri 
POWERSTATE™-motor, REDLINK PLUS™-
elektronik och REDLITHIUM™-batteri ger 
oslagbara prestanda, hållbarhet och drifttid  
för tunga arbetsuppgifter

	ONE-KEY™-verktygsspårning och säkerhet 
erbjuder en molnbaserad plattform för både 
platsspårning och stöldskydd

UNDERLÄTTAD

HÅLTAGNING
ÖKAD

TACK VARE KORTARE MONTERINGSTID
PRODUKTIVITET

MXF DCD150-0C MXF DCD150-302C MXF DCD150-302C KIT

Obelastad hastighet (varv/min) 0 – 800 / 0 – 1600 0 – 800 / 0 – 1600 0 – 800 / 0 – 1600

Borrkapacitet i betong första/andra växel (mm) 76 – 152 / 25 – 76 76 – 152 / 25 – 76 76 – 152 / 25 – 76

Verktygsfäste 1 1/4˝ UNC + 1/2˝ G 1 1/4˝ UNC + 1/2˝ G 1 1/4˝ UNC + 1/2˝ G 

Standardutrustning Avtryckarlås, sidohandtag Avtryckarlås, sidohandtag Avtryckarlås, sidohandtag, MXF 
DR255TV borrstativ

Vikt med batteri (kg) - 12.4 12.4

Levereras med 2 x MXF CP203 batterier,  
1 x MXF C laddare, väska

2 x MXF CP203 batterier,  
1 x MXF C laddare, väska

Artikelnummer 4933478986 4933464887 4933471835

SPECIFIKATIONER

BORRA HÅL 
PÅ UPP TILL
152 MM

MXF DCD150

MX FUELTM  
150 MM DIAMANT-
BORRMASKIN
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KOLBORSTFRI  
POWERSTATE™- 
MOTOR

MX FUEL™  
THIN KERF
DIAMANTBORRAR 
FÖR VÅTBORRNING

MXF DR255TV

MX FUEL™  

PREMIUM DIAMANT-
BORRSTATIV
Artikelnummer: 4933472247

10 L VATTENTANK
Artikelnummer: 4932399726

VATTEN-
UPPSAMLINGSRING
Artikelnummer: 4932399727

VAKUUMPUMP
Artikelnummer: 4932352094

EXTRA 
VAKUUMTÄTNING
Artikelnummer: 4931400613

STATIV- 
MONTERINGSSATS
Artikelnummer: 4932399731

	Diamantsegment optimerade för batteridrivna  
MX FUEL™-verktyg

	Optimerade för nätdrivna diamantborrmaskiner på  
upp till 2200W

	10 mm lasersvetsade segment för oslagbar livslängd

	Standard 1/2˝ G-fäste på mindre diametrar och standard  
1 1/4˝ UNC-fäste på större diametrar

	För borrning av hål upp till Ø 250 mm – extra 
lång pelare för användning med MILWAUKEE® 
batteridrivna MXF DCD150 diamantborrmaskin

	 Inbyggd vakuumbottenplatta möjliggör 
vakuumbaserad eller traditionell förankring  
av stativet

	Universalfäste för borrmotor, 60 mm      

	Betongmonteringssats ingår  
(artikelnummer: 4932399731)

Diameter 
(mm)

Beskrivning Borrfäste Arbetslängd 
(mm) B

Total längd 
(mm) A

Artikel- 
nummer

12 WCHP-TK 12 1/2˝ G 200 270 4932472167
14 WCHP-TK 14 1/2˝ G 300 370 4932472168
16 WCHP-TK 16 1/2˝ G 300 370 4932472169
18 WCHP-TK 18 1/2˝ G 300 370 4932472170
20 WCHP-TK 20 1/2˝ G 300 370 4932472171
22 WCHP-TK 22 1/2˝ G 300 370 4932472172
24 WCHP-TK 24 1/2˝ G 300 370 4932472173
25 WCHP-TK 25 1/2˝ G 300 370 4932472174
28 WCHP-TK 28 1/2˝ G 300 370 4932472175
30 WCHP-TK 30 1/2˝ G 300 370 4932472176
32 WCHP-TK 32 1/2˝ G 300 370 4932472177
35 WCHP-TK 35 1/2˝ G 300 370 4932472178
40 WCHP-TK 40 1/2˝ G 300 370 4932472180
46 WCHP-TK 46 1 1/4˝ UNC 450 525 4932478953
51 WCHP-TK 51 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472184
56 WCHP-TK 56 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472185
61 WCHP-TK 61 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472186
66 WCHP-TK 66 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472187
68 WCHP-TK 68 1 1/4˝ UNC 450 525 4932478954
71 WCHP-TK 71 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472188
76 WCHP-TK 76 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472189
81 WCHP-TK 81 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472190
86 WCHP-TK 86 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472191
91 WCHP-TK 91 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472192
101 WCHP-TK 101 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472193
105 WCHP-TK 105 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472194
111 WCHP-TK 111 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472195
121 WCHP-TK 121 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472196
126 WCHP-TK 126 1 1/4˝ UNC 450 525 4932478955
130 WCHP-TK 130 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472197
140 WCHP-TK 140 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472198
150 WCHP-TK 150 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472199

Beskrivning Artikel- 
nummer

Dammutsug. För borrning och kärnborrning från Ø 25-152 mm. 
Borstinsats för bättre sugeffekt och extraktion.

Endast för torrborrning. DEK 26 standard universalanslutning till alla 
MILWAUKEE®-dammsugare.

4932471990

	Vakuumtätning för MXF DR255TV

	För vakuumfixering av stativet på golv / vägg

	För fixering av borrstativ på släta och jämna ytor
	Sugkapacitet: 850 mbar
	Max. vakuumtryck: 6 m³/h/ 100 l/min
	Drivs med 230 V
	Levereras med 5 m slang med DW7-anslutning

     Använd Ø16 mm hammarborr för att fästa ankaret
	Levereras med gängstång, monteringsverktyg, 

vingmuttrer, bricka samt 5 st. M12 slagankare

	10 l, vattentank i stål med polyesterbeläggning både på in- och utsida
	Pålitlig mässingspump med max. tryck på 6 bar. 2,5 m slang med 

snabbkopplingssystem passar direkt till MILWAUKEE® diamantborrar

	Vattenuppsamlingsring i aluminium för våtborrning
	För användning med max. Ø 180 mm kärnborr
	Lämplig för borrning över huvudhöjd
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HÖG SLAGENERGI

VIBRATIONER
MED LÅGA

12 M BILNING

14

200 MM DJUP X 300 MM BRED RÄNNA

REDLINK PLUS™-  
ELEKTRONIK

KOLBORSTFRI  
POWERSTATE™- 
MOTOR

REDLITHIUM™-  
BATTERIER

MXF DH2528H

MX FUELTM  
25 KG  
28 MM HEX 
BILNINGS-
HAMMARE

MXF DH2528H-0 MXF DH2528H-602

Verktygsfäste 28 mm Hex 28 mm Hex

Slagenergi (EPTA)(J) 64 64

Max slaghastighet (slag/minut) 1300 1300

Vibration vid mejsling (m/s2) 5,17 5,17

Vikt med batteri (kg) - 29,6

Levereras med Utan batterier, laddare och väska. 2 x MXF XC406 batteri, 1 x MXF C laddare. 
Utan väska.

Artikelnummer 4933478985 4933464877

SPECIFIKATIONER

FUNKTIONER
	Branschens första batteridrivna 28 mm 

bilningshammare som levererar samma kraft 
som bensin-, nät- och tryckluftsdrivna maskiner

	Heavy Duty-bilningshammaren ger 64 J 
slagenergi för tuffa rivningsarbeten

	Floating Body antivibrationsteknik gör det möjligt 
att arbeta hela dagen utan att utsättas  
för hälsofarliga vibrationsnivåer

	Låg vibration på 5,17 m/s2 möjliggör mer 
än 7 timmar kontinuerlig produktivitet 
(vibrationsexponering hand/arm)

	Snabb bilning med 1300 slag/minut, med 
maximal produktivitet vid alla typer av arbeten

	Bilar upp till två ton betong eller en 12 m  
(20 cm djup och 30 cm bred) ränna på 1 x  
MXF XC406-batteri

	Livslängd som motsvarar nätdrivna maskiner 
och servicevänlig – en servicelampa visar när 
smörjfett ska tillsättas var 40:e arbetstimme

	Nästa generations MX-FUEL™ kolborstfri 
POWERSTATE™-motor, REDLINK PLUS™-
elektronik och REDLITHIUM™-batterier ger 

oslagbara prestanda, hållbarhet och drifttid  
för tunga arbetsuppgifter

	ONE-KEY™-verktygsspårning och säkerhet 
erbjuder en molnbaserad plattform för både 
platsspårning och stöldskydd

	Vagnen MXF DHT finns som tillbehör med plats 
för 4 mejslar, laddare och batteri samt en fästrem 
för smidig transport av bilningshammaren

	Levereras 1 x 28 mm Hex spetsmejsel 
(4932459774),  
1 x 28 mm Hex 35 mm flatmejsel (4932459775)

INGEN BENSIN PER LADDNINGINGA SLADDAR,

TILLGÄNGLIG MED
2 BATTERIER

KITVERSION
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	Vagn till bilningshammare med stora gummihjul för smidig transport på  
ojämn terräng

	Med inbyggt spännband för bilningshammare och fästelement i metall

	Med plats för 4 mejslar, laddare och kabelkrok

MXF DHT

VAGN TILL 
MX FUEL™   
BILNINGS- 
HAMMARE
Artikelnummer: 4933464879

28 MM HEX-MEJSLAR

Beskrivning Total längd 
(mm)

Bladbredd 
(mm)

Artikel-
nummer

1 28 mm Hex spetsmejsel 400 - 4932459774

2 28 mm Hex 400 x 35 mm flatmejsel 400 35 4932459775

3 28 mm Hex bred flatmejsel 400 80 4932459776

4 28 mm Hex spadmejsel 400 125 4932479221

5 28 mm Hex asfaltmejsel 440 115 4932479222

6 28 mm Hex konisk verktygshållare - - 4932479223

7 28 mm Hex stampplatta 200 200 4932479224

1 2 3 4 5 6 7
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MXF LSDP-301

Obelastad hastighet (varv/min) 200

Max rördiameter (mm) 75 – 200

Spiraldiameter (mm) 20

Spirallängd (m) 23

Vikt med batteri (kg) 56,6

Levereras med 1 x MXF CP203 batteri, 1 x MXF C laddare. Utan väska.

Artikelnummer 4933471851

SPECIFIKATIONER

REDLINK PLUS™-  
ELEKTRONIK

KOLBORSTFRI  
POWERSTATE™- 
MOTOR

REDLITHIUM™-  
BATTERIER

FUNKTIONER
	Med POWERTREDZ™ trappklättrare kan en 

enda person transportera maskinen från 
servicebilen och upp och ner i trappor

	Fullt sluten trumma för bästa skydd och 
smutshantering

	Kraft nog att rensa rötter vid 60 m

	Elektronisk och halkskyddad fotpedal i 
kombination med en inbyggd trumbroms 
bromsar elektroniskt trumman mycket snabbt 
för maximal kontroll och säkerhet

	Trumkapacitet på 30 m x 16 mm eller  
30 m x 20 mm kabel

	ONE-KEY™-verktygsspårning och säkerhet 
erbjuder en molnbaserad plattform för både 
platsspårning och stöldskydd

	Nästa generations MX-FUEL™ kolborstfri 
POWERSTATE™-motor, REDLINK PLUS™-
elektronik och REDLITHIUM™-batteri ger 
oslagbar prestanda, hållbarhet och drifttid  
för tunga arbetsuppgifter

	Levereras med 1 x 7,6 m och 1 x 15,2 m   
(20 mm) renskabel samt 9-delars sats med 
renstillsatser

MXF LSDP

MX FUELTM  
RENSMASKIN 
MED 
POWERTREDZTM 

KRAFT
RÖTTER VID 60 M
NOG ATT RENSASMUTS

SKYDD MOT

 TRAPPKLÄTTRARE
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ROTFRÄS
FÖR KAPNING OCH 
BORTTAGNING AV RÖTTER

FETTSKRAPA
RENSAR UT FETTPROPPAR

RAK RENSSPIRAL
HÄMTNING AV LÖSA 
FÖREMÅL SOM HÅR

TRATTFORMAD 
RENSSPIRAL
HÄMTNING AV LÖSA 
FÖREMÅL SOM TRASOR

RENSBORR
ÖPPNING AV STOPPETS 
KÄRNA

RENSHUVUD-
SATS

SPIRAL

Mått Artikelnummer

16 mm x 7,6 m 4932471701
16 mm x 15,2 m 4932471702
20 mm x 7,6 m 4932471703
20 mm x 15 m 4932471704

Beskrivning Artikelnummer

Rensverktygssats 48532840

Mått Artikelnummer

16 mm x 60 cm 4932471708
20 mm x 60 cm 4932471709

Beskrivning Artikelnummer

75 mm  
rotfräs 48532832

Beskrivning Artikelnummer

100 mm  
rotfräs 48532833

Beskrivning Artikelnummer

150 mm  
rotfräs 48532834

ANKARKABEL

Längd Artikelnummer

16 mm 4932471707

LEDARKABEL

RENSVERKTYG

Beskrivning Artikelnummer

70 mm 
fettskrapa 48532837

Beskrivning Artikelnummer

Liten  
rensborr 48532835

Beskrivning Artikelnummer

100 mm 
fettskrapa 48532838

Beskrivning Artikelnummer

Rak  
rensspiral 48532830

Beskrivning Artikelnummer

Trattformad 
rensspiral 48532831

Beskrivning Artikelnummer

Medium 
rensborr 48532836
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REDLINK PLUS™-  
ELEKTRONIK

TRUEVIEW™ 

HÖGEFFEKTIV 
ARBETSBELYSNING

REDLITHIUM™-  
BATTERIER

FUNKTIONER
	TRUEVIEW™ High Definition-ljuskälla med 

27 000 lumen vid nätanslutning (AC) och 
20 000 vid batteridrift för både riktat ljus och 
områdesbelysning

	Lampelementen kan justeras i olika riktningar 
så att användaren kan rikta ljuset dit det behövs

	Hög mobilitet med två stora allterränghjul – 
belysningsmasten kan smidigt transporteras  
på ojämna underlag 
 
 

	Tack vare den motoriserade masten är 
belysningsmasten klar att användas på mindre 
än 10 sekunder. Masten kan höjas upp till  
3,10 meter och klarar vindhastigheter på upp  
till 15,2 m/s

	För att klara extrema förhållanden på 
byggarbetsplatser har MX FUEL™-
belysningsmast hållbara och stöttåliga 
polykarbonatlinser som erbjuder överlägsen 
slaghållfasthet

	En försluten batterilåda säkerställer att 
batterierna alltid är väderskyddade

	Med inbyggd ONE-KEY™ för anpassning, 
spårning och hantering direkt från din 
mobilenhet. När önskad drifttid anges via 
appen justeras belysningens effekt för att ge 
jämn ljusstyrka på arbetsplatsen. Den visar 
även återstående batteritid så att du vet när 
batteriet behöver bytas

	Den inbyggda MX FUEL™-laddaren ger dig 
möjlighet att ladda MX FUEL™-batterier i  
AC-läge

MXF TL

MX FUELTM  
BELYSNINGS-
MAST

KLARAR
VIND

KRAFTIG
27 000

LUMEN RIKTAD
ELLER OMRÅDESBELYSNING

ARBETSBELYSNING
3 METER HÖG

INOMHUS/UTOMHUS

IP56
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MXF TL-601

Typ av lampa LED

Max. effekt AC hög/ medium/ låg (lumen) 27 000 / 14 000 / 7000  

Max. effekt DC hög/ medium/ låg (lumen) 20 000 / 10 000 / 5000

Max. drifttid AC-läge (h) Ändlös

Max. drifttid batteri-läge (h) 3 / 6 / 12

Max. masthöjd (m) 3.1

Transporthöjd (m)                                           1,3

Färgtemperatur (K)                                         4 000

Max. vindhastighet (m/s)                                          15,2

Laddningstid (min)                                           90

Inbyggd laddare Ja

Vikt med batteri (kg) 48

Levereras med 1 x MXF XC406 batteri, inbyggd laddare. Utan väska.

Artikelnummer 4933471844

SPECIFIKATIONER



ANPASSA

(ENDAST  BELYSNINGSMASTEN)

SPÅRA

HANTERA

LADDA NER ONE-KEY™-APPEN GRATIS VIA 
APP STORE ELLER GOOGLE PLAY STORE.

MER INFORMATION FINNS I VÅRA PRODUKT- OCH TILLBEHÖRSKATALOGER  
OCH PÅ MILWAUKEETOOL.SE

Milwaukee Tool 
Stamholmen 147, 1.
DK-2650 Hvidovre
Danmark

Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av TTI sker under licens. Andra varumärken och  
handelsnamn tillhör respektive ägare. Alla data inkl. service- och garantivillkor samt produktsortiment kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bilder är inte bindande.  
Vi ansvarar inte för tryckfel eller felaktigheter. Copyright 2021 - Milwaukee Tool





Stolt
leverantörsmedlem

Fieldly är det digitala projektverktyget utvecklat 
för byggbranschen. Tillsammans med svenska 
håltagare har vi skapat funktioner som möter 
branschens unika behov. 

RResultatet? Smidig rapportering och automatisk 
prissättning av hål baserat på dimension, djup och 
material. På så sätt halveras administrationstiden 
och ni slipper missade intäkter. Och mycket mer. 
Allt för att göra arbetsvardagen enklare, smidigare 
och mer effektiv för svenska håltagare.

Läs mer på fieldly.com/haltagare eller ring 
042 - 600 56 50 042 - 600 56 50 för mer information. 

Ange koden HÅLTAGARE så bjuder 
vi på halva uppstartskostnaden till 

ett värde av 5000 - 15000 kr. 

Giltigt till och med 2021-12-31

Säg hej till 
håltagarens 
bästa vän.
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värdefull även inom demolering 
TELESKOPLASTAREN                     

Inom branschsegmentet teleskoplastare lanserar flera nyheter. Läs om nya produk-
ter från Wacker Neuson, Bobcat och Manitou i Professionell Demolerings årliga 
temaartikel om teleskoplastare.

 MÅNGA VISIONER FÖR NYA 
 MANITOU TELESKOPLASTARE 
Manitou kommer med en ny serie av MRT 
runtomsvängande teleskoplastare vid namn 
Vision. Scantruck, generalagent för Manitou 
i Sverige, presenterar både en Vision i stan-
dardutförande och en så kallad Vision+. MRT-
maskinerna är i grunden Vision-modeller 
och Vision+ är de större maskinerna i serien. 
Vision+-modellerna har en riklig standard-
utrustning med en mängd tillbehör, berättar 
Anker Lemvig som är business manager för 
Scantruck. De kan fås med lyfthöjd upp till 
35 meter, och lyftkapacitet på sju ton. Vision+ 
har fem basmodeller, tre av dem har upp till 
sex tons kapacitet, nämligen MRT 2260, MRT 
2660 och MRT 3060 med lyfthöjder på 22, 26 
och 30 meter. MRT 2570 och MRT 3570 lyfter 
sju ton 25 respektive 35 meter högt. Maskiner-
nas spakar är nyutvecklade, och på listan över 
standardutrustning återfinns dieselvärmare 
med timer. Manitou har optimerat utform-
ningen så att det går att gå in och ur den på 
alla fyra sidor med hjälp av en trappa. Alla mo-
deller har elektroniskt styrd fjädring på under-
vagnen. ”Aircondition är standard i Vision+-
maskinerna, som också är förberedda för att 
kunna köras på eldrift med Manitous bi-en-
ergy system”, säger Anker Lemvig. ”I förarhyt-

ten har maskinförarna fått en mycket större 
display för att styra maskinens alla funktioner, 
och den sitter även integrerad i armstödet, så 
att den följer sätets rörelser.”

Bland Manitous modeller för bygg och 
anläggning kommer två kompakta maskiner, 
MT 730H och MT 930H, på sju respektive nio 
meter. De är båda knappt två meter både på 
bredden och höjden, och är 4,68 meter långa. 
Modellerna är hydrostatdrivna, och niome-
tersversionen kommer att kunna fås med korg 
och radiostyrning från och med 2022. En an-

nan nyhet är Manitous minsta teleskoplastare 
hittills, ULM (Ultra Light Manitou), med en 
totalvikt på högst 2600 kg. Med en bredd på 
1,5 meter och en totalhöjd på 1,9 meter kan 
maskinen flyttas med 3,5 tons maskintrailer. 
Maskinen har alla funktioner som sina större 
syskon, exempelvis fyrhjulsdrift och fyrhjuls-
styrning. ”I dagsläget så kan vi inte ge ett exakt 
datum på när Manitou ULM kommer till Sve-
rige. Vi förväntar oss att vi ska kunna beställa 
dem innan årets slut för att börja leverera dem 
under 2022.”

Manitou MRT 2260 Vision+ med personkorg.
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 BOBCAT LANSERAR NY 
 GENERATION AV TELESKOPLASTARE 
Bobcat lanserar sin nya generation av tele-
skoplastare i R-serien, som inkluderar 12 mo-
deller med Steg V-motorer. De har en lyfthöjd 
på 6 till 18 meter med en maximal lyftkapa-
citet på mellan 2,6 och 4,1 ton. Detta är det se-
naste steget i Bobcats ”Next is now”-program. 
R-serien innehåller kompakta teleskoplastare 
(TL26.60, TL30.60 och TL30.70), mellanstora 
teleskoplastare (TL35.70, T35.105, T35.105L 
och T36.120SL) och höglyftsteleskoplastare 
(T35.130S, T35.130SLP, T35.140S, T41.140SLP 
och T40.180SLP). Modellerna erbjuder ett ny-
konfiguerat transmissionssystem, ett ”Boom 
Positioning”-system, en uppdaterad joystick, 
en högre motorbroms, med mera. Det finns en 
ny Dynamic-inställning för applikationer som 
kräver snabb överföringsrespons, och det nya 
valfria handgastaget med Flex Drive-funktion 
möjliggör kontroll av körhastighet oberoende 
av motorvarv. Förarhytten erbjuder en central 
kontrollpanel för 360 graders ergonomi. Mo-
dellerna erbjuder bland annat en all-in-one-
joystick, intuitiva kontroller och en interaktiv 
5-tums LCD-skärm. Modellerna drivs av nya 
versioner av Bobcats D34 Steg V-motor. Maski-
nerna är också anslutna via Bobcats Machine 
IQ-telematiksystem.

Bobcat lanserar också den nya Waste 
Expert-serien av teleskoplastare. Bobcat er-
bjuder fyra av företagets nuvarande produk-
tivitets- och högflödiga teleskoplastare, näm-
ligen TL35.70, TL34.65HF, TL38.70HF och 

TL43.80HF, som nya Waste Expert-maskiner, 
alla drivna av Bobcat Steg IV 74.5 eller 97 kW 
(100 eller 130 hk). Modellerna har en lyftkapa-
citet från 3,4 till 4,3 ton och lyfthöjder från 6,5 
till 8 m. De har Dana Spicer-axlar och ytter-
ligare förstärkt skydd, och har ett extra stort 
bomhuvud, en bom med hög dragkraft, med 
mera. Maskinerna har en lådsvetsad ram och 
erbjuder hög markfrigång, med en botten-
platta längs hela längden för att skydda vitala 
delar. Modellerna är utrustade med ytterli-
gare funktioner, inklusive en skyddsgrill för 
vindrutan och taket, och skydd för arbets- 
och vägljus, med mera. Allsidig panoramasikt 
tillhandahålls av modellernas så kallade Pat-
ented Asymmetric Cab med ROPS/FOPS nivå 
2-skydd och ett bakre fönster utan pelare. Te-
leskoplastarna erbjuder variabel växellåda och 
en automatisk parkeringsbroms. Lastnings- 
och hanteringsarbetslägen är standard liksom 
Eco-läget. Teleskopbommen ger möjlighet att 
hantera en rad olika redskap. HF/High Flow-
tekniken i HF-modellerna erbjuder hydrau-
liska funktioner och prestanda med en 190 
l/min lastavkännande pump och flödesdel-
ningsfördelare. Bobcat erbjuder däckalterna-
tiven Michelin 460/70R24 Bib-load, Nokian 
480/65R24 Tri Steel och Camso TLH 792S 13 
R24.

 OMARBETADE TELESKOPLASTARE 
 FRÅN WACKER NEUSON 
Den omarbetade teleskoplastaren TH412, med 
nyttolast på 1,5 metrisk ton och en stap-lings-

höjd på fyra meter, är den mest kompakta mo-
dellen av Wacker Neuson i teleskoplastserien. 
Maskinen har som standard en motor som 
uppfyller Steg V. Med valfria och mer kraftfulla 
motorer är den dessutom lämplig för proffs-
applikationer som kräver många drifttimmar. 
Kabinen har utformats för komfort samtidigt 
som den bibehåller de kompakta dimensio-
nerna, och kontrollerna är tydligt och ergono-
miskt placerade. TH412 har ett armstöd med 
integrerat förvaringsfack, solskydd och opti-
merad värmare och ventilation. Den har även 
ett elektroniskt reglerat drivsystem med olika 
drivlägen. Auto- och Eco-läge är standard, och 
i redskapsläge håller maskinen den hydraulis-
ka flödesvolymen på redskapet konstant, även 
vid ändrade laster. I läget M-drive kan motor-
varvtalet anges med det manuella gasreglaget 
och körhastigheten regleras med gaspedalen. 
Maskinen har även en elektrisk parkerings-
broms med ”hill-hold”-funktion.

TH412 är utrustad med operatörshjälpsys-
temet Vertical Lift System, VLS. Systemet för-
hindrar att maskinen välter i längdriktningen 
på grund av överbelastning, utan att påverka 
hastigheten. VLS gör det möjligt att utföra 
säkra och smidiga sekvenser av operationer 
även under höga nyttolaster. Detta är möjligt 
tack vare en enhetlig och snabb lyftning och 
sänkning av teleskoparmen och en partiell 
automatisering av teleskoprörelsen. Den låga 
framvagnen och maskinens vikt tillåter en 
hög tipplast på 1,6 metrisk ton med pallgaffel 
(maskin rak).
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SILA AB har också lanserat en luftrenare 
anpassad för offentliga miljöer som kon-
tor, byggbaracker,  produktionslokaler, 
butikslokaler, väntrum, frisörsalonger, 
tandläkarmottagningar, restauranger, re-
ceptioner, lager, etc. 

Den nya luftrenaren SILA 60p renar 
luften i tre steg. Ett filter som fångar upp 
synligt damm. Filtret består av en fiber-
matta i syntetfiber som byts ut en gång per 
månad. Ett kombinerat damm- och kol-
filter (DUO-filter) absorberar olika lukter. 
Detta filter byts en gång per år. Ett HEPA-
filter av typen H14 som fångar virus, bak-
terier, mögelsporer och andra mikrosko-
piska, hälsovådliga partiklar. Ett H14-filter 
tar bort 99,995 % av de partiklar som är 
svårast att filtrera bort, dvs. 0,3 mikrome-
ter (MPPS, Most Penetrating Particle Size). 
Även detta filter byts en gång per år. 

Eftersom partiklar faller neråt är in-
suget på SILA 60p placerat på ovansidan 
av luftrenaren och utblåset långt från in-
suget. Med denna konstruktion fångas 
partiklarna upp tidigt och återsug, så kall-
lad rundgång av den redan renade luften 
undviks.

Covid-19-pandemin gjorde alla med-
vetna om att virus sprids genom luften och 
att det finns mer eller mindre farliga virus. 
Ett HEPA-filter av H14-typ tar bort alla far-
liga partiklar som damm, pollen, bakterier 
och virus. Med en luftrenare av den här ty-
pen kan man skapa ren och hälsosam luft 
inomhus. 

Ren luft innebär inte bara en hälsosam 
miljö för människor utan även maskiner av 
olika slag. Resultatet av att använda luftre-
nare är friskare människor = färre sjukda-
gar, ”friskare” maskiner = färre driftstopp 
och mindre städning = minskade kostna-
der. 

En SILA 60p luftrenare kostar mindre 
än en klimatanläggning. Att skapa en mil-
jö med ren, hälsosam luft i ett kontor, ett 
lager, en butik, industri, restaurang eller 
annan lokal med verksamhet är en inves-
tering som lönar sig.  

SILA lanserar en ny 
luftrenare för tysta miljöer

Milwaukee Tool utökar M12-systemet med ny 
radio med laddare DAB+. Denna ljudlösning 
för byggarbetsplatser erbjuder enligt Milwaukee 
mångsidighet för sin storlek och låter använda-
ren ladda enheter samtidigt som radion är igång. 
Radion är den första lösningen i M12-systemet 
med laddningsfunktion och har en 12 V DC-port 
för laddning av elektroniska enheter. Designen 
möjliggör olika integrerade upphängningsalter-
nativ så att användare kan hänga upp den var 

de än befinner sig, enligt Milwaukee. Detta in-
kluderar ett självcentrerande nyckelhål och ett 
ihåligt handtag för upphängning på olika mate-
rial. Användare kan strömma musik i högupplöst 
ljudformat upp till 30 meter via Bluetooth från 
en elektronisk enhet. Radion är konstruerad med 
ett skal som skyddar interna komponenter. När 
radion är utrustad med ett M12 RedLithium 2,0 
Ah-batteri klarar den upp till 10 timmars konti-
nuerlig drift, enligt Milwaukee.

Milwaukee lanserar M12-radio med laddare DAB+

Nu slår Drome upp portarna även i Göteborg
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Drome fortsätter på sin extremt expansiva 
bana och slår nu upp portarna till sin filial i Gö-
teborg. Närmare bestämt är adressen Export-
gatan 1A i Hisings-Backa. Anton Brattlöf på 
Drome berättar att den officiella öppningen av 
butiken i Göteborg sker den 7-8 oktober men 
försäljningen har faktiskt redan dragit igång.

”Vi har redan börjat sälja och lagren börjar 
att fyllas upp. Kul att vara på plats på en så 
expansiv marknad som Göteborgs-regionen”, 
säger Anton.

 Drome kommer att sälja och serva sitt 
fullständiga produktsortiment från kontoret 
i Göteborg. Det är en väl tilltagen butik med 
stort lager samt en komplett serviceverkstad 
med svarvar och fräsar och andra maskiner för 
att snabbt kunna serva håltagarna och andra 
entreprenörer. ”Vi kommer även att erbjuda 
ett brett utbud gentemot rivare, sanerare, an-
läggningsarbetare med mera”, berättar Roger 
Jonasson på Drome.

Det geografiska täckningsområdet för kon-
toret i Göteborg kommer att vara Västra Göta-
land, Halland och Värmland.

Till en början kommer man ha tre anställda 
på plats på kontoret i Göteborg vilka är Andreé 
Bergström, Bo Dahlin och Anton Brattlöf. Må-
let inom en snar framtid är dock att anställa 
ytterligare tre stycken på Göteborgs-kontoret.

Andreé Bergström var tidigare säljare på Jer-
neviken Maskin AB samt även på Jack Midhage 
AB och har många års erfarenhet från branschen. 
Andreé kommer att vara platsansvarig i Göteborg 
samt jobba med försäljning. Bo Dahlin har jobbat 
i håltagningsbranschen sedan 1981 och har 20 års 
erfarenhet som håltagare och har efter det arbe-
tat många år med service och produktion. Hans 
ansvarsområde blir produktion och verkstad.

Anton Brattlöf har arbetat som säljare för 
Drome sedan nästan ett år tillbaka och utgått 
från huvudkontoret i Dalstorp. Hans bas blir 
nu Göteborg.  Antons ansvarsområdet blir för-
säljning och support.

”Vi har en fantastisk utveckling inom Dro-
me och det känns utomordentligt bra med 
nytt kontor, butik, lager och verkstad även i 
Göteborg. Vi hälsar hela Sveriges entreprenö-
rer välkomna”, avslutar Roger.

Andreé Bergström. Bo Dahlin. Anton Brattlöf.
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i rivningsbranschen 
MYCKET ATT GÖRA MEN OSUND KONKURRENS   

För årets temaartikel Våra Rivningsentreprenörer har en nätt liten skara på 
fyra företag svarat på våra frågor. Något som vi väl får tolka att det finns 
mycket att göra på rivningsmarknaden. Men svaren ger ändå en god finger-
visning om hur marknaden ser ut och vart den är på väg. Men alla medverkar 
pekar på en osund konkurrens och oschyssta spelregler.

D
et går att läsa mellan raderna att när 
pandemin slog till skedde en upp-
bromsning under några månader på 
samma sätt som många andra bran-
scher upplevde det. Sedan stabilisera-

des allt och återgick till närmast det normala. 
Men det finns en samstämmighet om att det 
råder en ganska osund konkurrenssituation 
med extremt pressade priser vilket släpper in 
oseriösa aktörer på marknaden. Vi har upp-
levt den här situationen i stor grad tidigare 
och det är inte positivt om en del av jobben 
går till oseriösa aktörer som inte följer de re-
gelverk och den praxis som gäller i branschen. 
Bedömningen är också att beställarna ställer 
hårda krav men brister när det gäller att följa 
upp att kraven innehålls vilket leder till att fel 
aktörer tar sig in på marknaden. En uppma-
ning till beställarna är följa lagen om offentlig 
upphandling och vända sig till de aktörer som 
är branschföreningsanslutna.

EN HANDFULL 
SPECIALISERADE TUNGRIVARE
Branschorganisationen Byggnadsberedning 
för rivare, sanerare och betonghåltagare har 
idag cirka 125 medlemsföretag fördelat på riva-
re, sanerare och betonghåltagare. 48 av dessa 
medlemsföretag erbjuder rivningstjänster. 
Många av dem är betonghåltagare som främst 
erbjuder rivningstjänster med rivningsrobotar 
så det är inte fråga om tungrivning. Bland BFBs 
medlemmar är det cirka 25 entreprenörsföre-
tag som arbetar med tungrivning varav drygt 15 

specialiserade. Tillsammans omsätter dessa 25 
företag drygt tre miljarder kronor. De fem fö-
retagen i denna temaartikel är alla tungrivare.

DESTROY RC AB
Först ut i presentationen är Destroy RC AB 
som grundades 1995 av Johan Ahlström. Bo-
laget ägs och drivs fortsatt av Johan Ahlström. 
Bolaget erbjuder tjänster som lättrivning, tung 
rivning, sanering, håltagning samt åkeritjäns-
ter. Under 2020 omsatte man 94MSEK och för 
2021 uppskattas omsättningen hamna på cirka 
85MSEK. Företaget sysselsätter idag 46 perso-

ner. Det huvudsakliga geografiska arbetsområ-
det är Stockholm med omnejd. Två exempel på 
nyligen genomförda projekt är Kvarterat Sand-
stugan i Slakthusområdet, Kvarterat Vildman-
nen i centrala Stockholm. Arbetet vid kvarterat 
Vildmannen berättade vi om i PD 2. Ett större 
pågående projekt är Sturegallerian och områ-
det runt omkring som totaltrenoveras.

Inga större nyinvestering i maskinflottan 
har gjorts men maskinparken uppgraderas i 
paritet med att lagkraven förändras eller om 
det finns ytterligare behov beroende på pro-
jektens storlek.

Det är Tony Stigmanslid, som är affärschef 
på Destroy, som lämnat svaren. Vad gäller det 
nuvarande konjunkturläget så säger han att 
det ser bra ut. ”Det är mycket att räkna på men 
en hel del jobb drar ut på tiden vad gäller att 
startas upp”, säger Tony. Konkurrenssituatio-
nen är fortsatt stenhård med väldigt hård pris-
sättning där flera krigar om jobben. ”Vad gäller 
prissättningen så är det marknaden som styr 
det helt och hållet. Sedan får man fråga sig som 
entreprenör om man vill anpassa sig till den 
prissättningen”, säger han. Det handlar alltså 
om pressade priser och hur långt ner man vill 
gå. Här har beställarna ett ansvar att inte alltid 
gå på det lägsta budet utan se på helheten. Om 
framtiden, det vill säga 2022 tror Tony att det 
kommer att se ut ungefär som i år med hyfsad 
tillgång på jobb. Han tror at industriprojekten 
kommer att öka samt även anläggningsjobben. 
Vad Destroy märker dock är att det idag är 
färre aktörer på komplicerade jobb. Bolaget är 
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inte certifierad enligt någon gällande standard 
men de anställda har genomgått alla nödvän-
diga utbildningar som krävs.

www.destroyer.se

HAGA R.O.T. SERVICE I NORRKÖPING AB
Norrköpingföretaget Haga R.O.T. grundades 
1993 och firar snart 30-årsjubileum som riv-
ningsentreprenör. Under de tre första åren 
drevs bolaget som ett kommanditbolag men 
ombildades till aktiebolag 1996. Grundare är 
John Torsell som fortsatt äger och driver bo-
laget. De tjänster som erbjuds är lätt och tung 
rivning, sanering, betonghåltagning, demon-
tering, krossning och återvinning av betong 
och asfalt samt återbruk. Under 2020 omsatte 
företaget 125MSEK och man beräknar att ham-
na på ungefär samma omsättning följande 12 
månader. Man sysselsätter idag 67 anställda. 
När det gäller det geografiska arbetsområdet 
så arbetar man med tung rivning och kross-
ning i hela Sverige. Sanering och betonghål-

tagning är i huvudsak i mellan och södra Sve-
rige. Några exempel på genomförda projekt är 
rivningen av hus 013 vid Universitetssjukhuset 
i Linköping. Utmärkande för detta projekt var 
det mycket högt ställda kraven mot verksam-
heten och tredje man. Cirka 8000 m² revs. Just 
nu arbetar man bland annat med rivningen av 
en brandskadad bilskrotanläggning, utför flera 
rivningar för Lantmännen samt projekt för 
statliga myndigheter som är sekretessbelagda.

Sedan förra året har man gjort en rad inves-
teringar bland annat i en mobil återvinnings-
kross av märket Rockster R1000S, en hjullas-
tare av modellen Volvo L120 H samt en mängd 
maskiner och utrustningar för håltagning, sa-
nering och arbetsmiljöförbättring.

John Torsell berättar att i början av pan-
demin upplevde man en del svårigheter med 
avvaktande beställare och projektstarter som 
sköts på framtiden. ”Men när pandemin hade 
bestämt sig eller marknaden bestämt sig hur 
den skulle hanteras så släppte det. Verksamhe-

ten har gått som tåget sedan dess”, säger John. 
John tror också att arbetstillgången under 2022 
kommer att vara god. Vad gäller konkurrens-
situationen så så är det fortsatt väldigt tufft. 
”Lagen om offentlig upphandling funkar inte 
eller snarare gäller inte. Det är istället botten-
priser på allt som gäller generellt, inga andra 
aspekter tas med i beräkningen. Jag begriper 
faktiskt inte hur beställarna törs köpa till dessa 
låga priser”, säger John. Haga R.O.T. är certi-
fierade enligt BF9K som ska bli BKMA. De an-
ställda genomgår alla nödvändiga utbildningar 
för uppdragen. ”Att manskapet är ordentligt 
utbildade är en absolut förutsättning för att 
vi ska kunna utföra våra tjänster på ett lagligt 
och säkert sätt både för kunderna och för våra 
anställda”, tillägger John.

www.hagarot.se

AF HÄRNÖSANDS BYGGRETURER AB
Rivningsentreprenörer AF Härnösands Bygg-
returer grundades 1997 och ägs idag av AF 
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Gruppen. Sätet ligger i Härnösand med filial i 
Stockholm. Man erbjuder tjänster som rivning, 
sanering, betonghåltagning och stenspräck-
ning. Under 2020 landade omsättningen på 
113MEK och man sysselsätter 54 anställda. 
Det geografiska arbetsområdet sträcker sig i 
princip över hela Sverige med tyngdpunkt på 
Stockholmsområdet och Norrlandskusten.

Under den senaste perioden och pågåen-
de har man genomfört många olika projekt i 
Stockholmsområdet med omnejd från Eskil-
stuna och Södertälje upp till Uppsala. Man har 
också genomfört många projekt längs Norr-
landskusten. Sedan en tid tillbaka har man 
byggt upp en egen håltagningsavdelning som 
man satsar vidare på och gör nyinvesteringar i 
maskiner vart efter. Man har även startat upp 
en stenspräckningsavdelning. Maskinparken 
har utökats med ett antal nya Brokk-robotar. 
Nicklas Klingberg jobbar med anbudsförfråg-
ningar på företaget och berättar som de andra 
tillfrågade att det år gott om jobb att räkna på 
men att prispressen är mycket hård. Han tror 
att tillgången på jobb kommer att vara god 
även under 2022.

Bolaget innehar asbestsaneringstillstånd 
samt transporttillstånd. Bland ubildningar har 
personalen genomgått Byggarbetsmiljösam-
ordnare BAS-P/BAS-U, Miljöansvarigutbild-
ning, Asbestsanering, PCB-sanering, Säkra 
lyft, Heta arbeten, Mobil arbetsplattform, 
Brandskydd på byggarbetsplatser, Ställnings-

certifikat, Arbetsledarutbildning, Hjärt- och 
lungräddning.

www.byggreturer.se

LOTUS-KONCERNEN
Sist ut i presentationen är Lotus Maskin & 
Transport AB. Inom Lotus-koncernen har det 
hänt väldigt mycket under de senaste åren. Sist 
vi skrev om Lotus var i samband med att man 
förvärvade företagen Rivab och Rivners. Sedan 
dess har det hänt mycket mer. Man förvärvade 
Deletes rivningsverksamhet i Sverige för ett par 
år sedan och i våras meddelade man att man 
även förvärvat Deletes finska moderbolag. Lo-
tus har därmed kopplat ett kraftigt grepp om 
både Sverige och Finland. De bolag som idag 
ingår i koncernen är Lotus Maskin & Transport 
AB, rivningsbolagen Rivners, Rivab i Göteborg, 
Lodab Demolering, Lotus Demolition OY, Riv-
ners Håltagning och Rivners Sanering.

De tjänster man erbjuder är allt inom riv-
ning, både lätt och tung, sanering, håltagning, 
krossning och återvinning och transporter. 
Under 2020 landade omsättning på dryga 
900MSEK och företaget VD John Segerlund 
uppskattar att man under 2021 kommer att 
landa på en omsättning runt 1,2 miljarder SEK. 
Omsättningen gör att Lotus placerar sig bland 
de 50 största rivningsentreprenörerna i Europa. 
Man sysselsätter idag 450 anställda. Moderbola-
get grundades 1997 av Seppo Suomela och Mar-
gareta Segerlund. Idag ägs och drivs koncernen 

av John Segerlund och Margareta Segerlund.
Det geografiska arbetsområdet är idag hela 

Sverige och Finland.
Några exempel på genomförda projekt är 

The Brick i Västberg, Färgfabriken på Lilje-
holmen, Rya kraftvärmeverk i Göteborg och 
många flera. Pågående större projekt är arbe-
ten på Göta Älvs-bron i Göteborg och rivning-
ar vid Kaipola Pappersbruk i Kaipola, Finland.

Vad gäller nyinvesteringar sker en stor 
mängd nyinvestering löpande i både nya ma-
skiner och verktyg.

Vad gäller konjunktursituationen berättar 
John Segerlund att tillgången på förfrågningar 
är relativt god men han bedömer marknaden 
som otroligt pressad med mycket hårdprispress.

”Jag upplever marknaden och konkurrens-
situationen som riktigt osund just nu. Kraven 
på jobben är höga men kontrollen från bestäl-
laren på att efterleva kraven är verkligen un-
dermålig. Detta gör det lätt för oseriösa aktö-
rer att ta plats”, säger John.

Lotus-koncernen är certifierade enligt ISO 
9001, 14001 och 45001. All personal genomgår 
kontinuerligt kompetenshöjande utbildningar 
inom arbetsmiljö och säkerhet samt yrkesspe-
cifika utbildningar för at säkerställa rätt behö-
righet för uppdragen.

www.lotusab.se
www.rivners.se

www.rivab.nu
www.lodab.se

John Segerlund vd för Lotus-koncernen.
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NKR DEMOLITION SWEDEN AB
NKR Demolition Sweden AB, som grundats 
och ägs av Karsten Rasmussen, känner också 
att pandemin påverkat verksamheten. Claus 
Berthelsen, som är kalkylchef på företaget, 
berättar att omsättningsmässigt har man inte 
påverkats nämnvärt men däremot har arbetet 
påverkats. ”Man har följt kontinuerligt utveck-
lingen och vidtagit försiktighetsåtgärder som 
behövs för att säkerställa våra medarbetares, 
underleverantörers och kunders hälsa. Män-
niskors säkerhet och hälsa går först”, säger 
Berthelsen. Läget för orderingången ser bra ut 
för året och även för 2022. Bolaget har brutet 
bokföringsår och för 2029/2020 landade om-
sättningen på 93,8MSEK. För 2020/2021 upp-
skattar man att man når upp till 127MSEK. 
Bolaget sysselsätter 45 anställda. Det är dock 
fortsatt hård konkurrens på marknaden med 
tuff prissättning men man upplever att be-
ställarna är nöjda med NKRs insatser och 
kommer tillbaka med nya uppdrag.

NKR erbjuder en rad olika tjänster i verk-
samheten såsom alla typer av rivningstjänster 
inom många olika industrisektorer. Man erbju-

der även krossning, sanering, sprängning, bran-
dröjning med mera. Dock är det tungrivningen 
som dominerar verksamheten. Geografiskt så 
arbetar men primärt över hela Sverige men åtar 
sig även jobb i Danmark och Norge.

Exempel på genomförda jobb är rivning 
av pappersmaskin PM11 vid Stora Enso i 
Kvarnsveden. Maskinen var 100 meter lång 
och 11 meter bred och vägde 4400 ton varav 
4000 ton järn och 400 ton rostfitt. I Veddestad 
centrum har man totalrivit ett köpcentrum 
som även omfattade saneringsarbetet. Totalt 
revs 44600 kvm byggnader som genererade 
39000 ton betong och 3400 ton järnskrot. 
Vid Slussen i Stockholm har man rivit en tra-
fikplats med broar och rampen mellan Gamla 
Stan och Södermalm. Cirka 10000 ton betong 
revs. Man utförde en komplicerad sågning och 
lyft av et betongtak över befintlig tunnelbana. 
Ett lyft på 2300 ton betong. Man har också ri-
vit två containerkranar i Stockholms hamn på 
vardera 600 ton.

Exempel på pågående projekt är rivning 
och sanering av Primushuset på Lilla Essing-
ne i Stockholm. Här kommer man riva totalt 

42800 kvm, totalt rivning av stomme upp till 
10 våningar. Man uppskattar att det hand-
lar om cirka 40000 ton massor. Man sanerar 
också asbest, PCB, olja och PAH. På OKG/
Barsebäck kärnkraftverk skrotar och demon-
terar man fyra stora block samt turbinernas 
kondensorer och tillhörande system. Totalt 
handlar det om 5600 ton skrot. Turbinerna 
innehåller omkring 100000 stycken, 10 meter 
långa titaniumtuber som dras ut en och en.

Bland företagets nyinvesteringar kan näm-
nas två stycken nya Liebherr 946 rivningsut-
rustade grävare samt en Bobcat på 6,5 ton. Alla 
maskiner är numera standardutrustade med 
kamera och OilQuicks snabbfästen. Ytterligare 
investeringar planeras i nya hydraulhammare 
och utbyte av äldre grävmaskiner. 

NKR är certifierade inom BF9K sedan 
2014 och certifieringen förnyades 2021. Per-
sonalutbildningar förnyas och kompletteras 
kontinuerligt och alla anställda har nu tagit 
RAM-arbetsmiljöutbildningen och många av 
de anställda har utbildats inom arbete på kärn-
kraftverk.

www.nkr-rivning.se
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GÖR PLATS  
FÖR NÅGOT  
NYTT.

HAGAROT.SE

Tyrolit-väggsågssystemet WSE1621 
är ett ”all-round” system för daglig 
användning på byggplatsen och 
betraktas som den absoluta toppro-
dukten i sin prestandaklass.

Enligt tillverkaren har Tyrolit 
WSE1621 sedan lanseringen i 2018 
imponerat med sina kompakta 
och särskilt lätta systemkompo-
nenter, innovativa funktioner 
och anses vara ett måste för varje 
sågoperation. Särskilt bra arbets-

resultat uppnås när den används 
tillsammans med Tyrolit TGD 
väggsågblad, enligt Tyrolit. För att 
göra operatörernas arbete ännu 
enklare och lättare har optime-
ringar gjorts för klingskyddet och 
styrenhetens kåpa. En specialan-
passad ringsåg har utvecklats och 
de digitala funktionerna har utö-
kats. Enligt tillverkaren är kun-
dernas feedback positiv och går 
bokstavligen ”genom taket”.

Väggsågen WSE1621 går "genom taket"

Construction site 4.0 - banbry-
tande inom nätverk av maskiner
WSE1621 -väggsågen är den första 
maskinen från Tyrolit som an-
vänder ”Internet of Things” och 
är utrustad med MoveSmart -tek-
nik. MoveSmart-produktfamiljen 
växer nu stadigt och, förutom de 
nya generationerna av väggsågar, 
är även borrmotorer från Tyro-
lit utrustade med IoT-modulen, 
vilket gör dem omedelbart platt-
formskompatibla. Dessutom stöder 
MoveSmart också integrationen 
av äldre maskiner samt maskiner 
från andra tillverkare.

Med IoT-modulen kan kunder 
över hela världen fastställa maski-
nens exakta plats, se detaljerade 

diagram över maskinens utnytt-
jande och få aktuell information 
om diagnostik och underhåll. De 
söker aldrig efter maskinrelate-
rad dokumentation och certifikat 
igen, allt är tillgängligt för ned-
laddning när som helst. Med bok-
ningsalternativet garanteras den 
perfekta maskintilldelningen och 
dubbla bokningar kan undvikas. 
Man har också möjlighet att få 
felsökningsråd direkt eller en ser-
vicebegäran kan lämnas. Oavsett 
om man använder MoveSmart 
-webbversionen eller appen - an-
vändaren är alltid optimalt anslu-
ten till den smarta tjänsten.

PLANERA OCH AGERA INTELLIGENT 
FRÅN VARSOMHELST
• Världsomspännande anslutning och platsspårning
• Detaljerade analyser av maskinutnyttjande
• Diagnostik- och underhållsdata
• Felsökningstips och serviceförfrågningar
• Kompatibel med TYROLIT -maskiner och maskiner från andra tillverkare
• Ladda upp och få tillgång till all nödvändig maskindokumentation och certifikat
• Internt bokningssystem, platshantering och användarroller för organisationer



LET THE ROBOT 
DO THE HARD WORK

Vårt uppdrag har alltid varit att utveckla och tillhandahålla en teknologi som, på ett säkert, effektivt 

och hållbart sätt, avlägsnar skadad betong vid reparation av broar, tunnlar, parkeringsgarage och 

andra känsliga byggnadsstrukturer. Slutresultatet blir en yta utan mikrospickor, som är idealisk för 

pågjutning av ny betong. 

Teknologin vi använder är vattenbildning, och med hjälp av våra robotar skapar vi en automatiserad 

betongborttagningsprocess, som gör det enklare för dig. Du kan fokusera på bästa möjliga resultatet 

samtidigt som du säkerställer en trygg arbetsmiljö för operatören.

Vi kallar det ACR ™ - Automated Concrete Removal.

www.conjet.com
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HRE410 är en ergonomiskt utformad 
elektrisk ringsåg med en 6,5 kW motor. 
Den kan anslutas direkt till styrningen av 
WSE1621 väggsågningssystem, vilket ska-
par ytterligare ett användningsområde för 
systemet.

Med skärdjup på upp till 300 mm är 
ringsågen alltså ett optimalt alternativ till 
hörnborrning eller diamantkedjesågar. En 
särskild höjdpunkt är dess genomtänkta 
ergonomi: båda maskinens handtag är 
justerbara. Det bakre handtaget kan vri-
das 90° för horisontella snitt så att använ-
daren belastas minimalt under arbetet.

Oslagbar kombination

Sennebogen 830E för demolering
Sennebogen 830E Demolition är en ny robust, 
flexibel och mångsidig universalmaskin speci-
ellt anpassad för demolering och rivningsarbe-
ten. Arbetshöjden på upp till 19 meter i kombi-
nation med belastning på 3,5 ton, gör den som 
klippt och skuren för rivning. Max lyftkapa-
citet är 45 ton. Den moderna Maxcab-hytten 
ger operatören en perfekt arbetsmiljö. Hytten 
kan tiltas 30° samt höjas steglöst 2,70 m, vilket 
ger en ögonhöjd på nästan 6 m. Detta ger en 
ergonomisk förarmiljö och perfekt överblick. 
Övervagnen kan rotera 360° från den stabila 
bandgående undervagnen. Svänghastighet 
0–8 rpm, steglöst. Sennebogen 830E Demoli-
tion är inte bara en demoleringsmaskin, utan 
kan även utrustas med t ex sorteringsgrip, 
skrotgrip eller skopa och används som en 
komplett materialhanteringsmaskin. Sist men 
inte minst, är den lika servicevänlig som alla 
Sennebogens maskiner. Via de stora sidoluck-
orna kommer man enkelt åt den längs-mon-
terade motorn och alla servicepunkter snabbt 
och bekvämt från marknivå. Maskinen har en 
räckvidd på 19 m och klarar att bära ett verktyg 
på 3,5 ton). Maskinen arbetsvikt är 114–117 ton 
och drivs av en Cumminsmotor 6.7 (Stage V) 
på 168 kW.

www.opsystem.se

Matek som säljer OSA HB hydraulhammare 
i Sverige framhåller varumärkets kraftiga och 
beprövad konstruktion samt att de är lätt-
skötta. Hammarhöljet är extra förstärkt mot 
fästplattan och i nederdelen för att tåla yttre 
påkänningar. OSA HB-hammaren har homo-
gent och slutet hölje samt tillsammans med 
ett stötdämparsystem mellan höljet och ham-
markroppen har HB-serien en låg ljudnivå och 
vibrationsdämpat utförande samt hög slag-
energi i förhållande till sin vikt och bygger på 
hybridtekniken (gas/olja). Eftersom hammar-
serien HB70 – HB580 saknar ackumulator och 
membran gör detta att man slipper ifrån mem-
branhaverier och  dyra underhållskostnader. 
OSA HB är servicevänliga med få delar, vilket 
ger låg underhållskostnad och passar många 
olika bärare som grävmaskiner, grävlastare och 
kompaktlastare samt även demoleringsrobo-
tar. “Jobbet blir gjort snabbt och effektivt till 
låga kostnader”, säger Mateks Claes Nilsson 
och tillägger: ”Hydraulhammarna OSA HB70 
– HB580 har egenskaper för att möta önske-
mål från en mer och mer krävande marknad. 
Den nya HB-serien har utformats med inre 
styrventiler jämfört med det äldre systemet 
med externa ventiler. Detta system skyddar 
ventilerna från bli skadade av yttre påverkan. 
HB-serien har större slagkraft med konstant 
frekvens och slagkraft även vid höga tempera-
turer”, säger Claes.

MEJSLAR FRÅN P & V
Matek AB erbjuder också P&V mejslar med hög 
kvalité och med lång hållbarhet till de flesta 
förekommande hydraulhammare på markna-
den. P & V mejslar är tillverkade av en speciellt 
utvald stålskvalitet som utvecklats genom ett 
rigoröst program för forskning och utveckling. 
Mejslarna värmebehandlas i vår moderna an-

läggning för att skapa maximal hårdhet, slag-
hållfasthet och hållbarhet.

Detta för lång hållbarhet och högsta mot-
ståndskraft mot slitage vid krävande rivnings-
arbete, skutknackning i berg och gruvor, de-
molering av betong med och utan armering, 
vägarbeten, tjälknackning, asfaltbrytning mm. 
P & V mejslar tillverkas och bearbetas i en 
modern fabrik, som utnyttjar de allra senaste 
maskinerna och den senaste tekniken, för att 
säkerställa att de färdiga mejslarna uppfyller 
de högt ställda krav på kvalitet som förväntas 
av företagets kunder över hela världen. Mejslar 
går att få i specialutförande enligt kundens eget 
önskemål och med längder upp till 2900 mm.

FÖRDELAR MED P & V MEJSLAR
• Bredaste sortimentet i världen med högsta 
kvalitet på mejslar Specialutformad slagyta som 
skonar slagkolven och förbättrar slagkraften
• Pågående forskning och utveckling för att sä-
kerställa bästa stål och verktygsteknik
• Omfattande kontroll och uppföljning
• Mejslarna är lackerade för att motstå rostan-
grepp
• Flexibel tillverkning tillåter produktion av 
mejslar enligt kundens eget önskemål
• Alla produktions- och behandlingsprocesser 
genomförs i samma fabrik vilket ger total kva-
litetskontroll

Matek AB erbjuder reservdelar av hög kva-
lité till de flesta förekommande hydraulham-
mare som bland andra Atlas Copco, Bobcat, 
Caterpillar, Epiroc, JCB, NPK, Chicago Pneu-
matic (CP), Hanwoo, Krupp, OMD, Italdem, 
Furukawa, IRM Montabert, Topa, Sandviken 
Rammer, Rotair, Star, Soosan, Stanley, Volvo, 
SMC, Idromecanica m fl.

www.matek.se

OSA HYDRAULHAMMARE 
LÄTTSERVADE MED HÖG SLAGENERGI
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I 
normala fall skulle ett World of Concrete 
som bara är hälften så stort som vanligt vara 
ett orostecken. Organisatörerna meddelade 
att 2021 års mässa lockade något över 650 
utställare och ”tusentals proffs inom bran-

schen” som besökte mässan. Jämförelsevis 
hade 2020 års mässa, som hölls bara några 
veckor innan Conexpo, dubbelt så många ut-
ställare och hela 54 000 registrerade besökare. 
Men efter mer än ett år av ett väldigt ovanligt 
värdsläge, är faktumet att World of Concrete 
ens går att hålla anledning nog att fira.

Med det sagt finns tydliga skillnader. Ex-
empelvis var montrarna inomhus begränsade 
till Las Vegas mässcenters norra hall och den 
nyligen färdigställda tillbyggnaden vid västra 
hallen. Det tydligt minskade antalet utomhus-
montrar placerades vid den västra hallen efter-
som att den annars så livade mässavdelningen 
Silver Lot var uppbokad för World of Concre-
tes murverkstävlingar. Internationella besö-
kare var också färre i antal, och det blev tydligt 
hur nivåerna av spridning av coronavirus och 
vaccinering skilde sig åt runtom i världen.

Trots den begränsade storleken verkade de 
flesta på World of Concrete glada över att kun-
na delta och åtminstone få känna en vittring av 
ett normalt liv igen. Många besökare liknade 
miljön vid ett ”Conexpo-år”, vilket passade 

“Mindre storlek, men större förhoppningar” – så skulle man kunna beskriva årets 
World of Concrete. För ovanlighetens skull hölls mässan under sommaren, och trots 
begränsningarna uppskattade många besökare att kunna träffas igen.

WORLD OF CONCRETE 2021

dem bra. ”Det har funnits år då det varit så 
mycket folk att det har varit svårt att prata med 
alla eller fördjupa relationer”, noterade Mitch 
Scott, nationell försäljningschef Lissmac, som 
närvarade vid den 25:e årgången av World of 
Concrete. Istället för att mässan belägras av 
entreprenadanställda som mest kommit för 
att njuta av en lågsäsongsfest i Las Vegas, no-
terade han: ”Vi har fler företagsägare och folk 
som bestämmer och tar beslut.”

Även om många företag ändå valde att 
stanna hemma, konstaterade Mitch Scott: ”Vi 
kan inte kosta på oss att inte vara här”, och re-

fererade till deras behov av att träffa kunder 
och demonstrera produkter, exempelvis en 
prototyp av en 42,5 kW fram- eller bakmonte-
rad golvsåg utrustad med en turbodieselmotor 
från Hatz.

Scotts tankar delades med andra företag. 
”Efter ett extremt tufft år för alla var det spän-
nande att kunna återvända till Las Vegas med 
våra maskiner och mötas face-to-face med 
våra kunder och alla närvarande”, sade Ignasi 
Moner, vd Ausa US Corp., som demonstrerade 
sina kompakta och mellanstora dumprar och 
gaffeltruckar. ”Man kan känna hur ivriga alla 
är att komma tillbaka till det normala och änt-
ligen lägga denna pandemi bakom oss”, tillade 
han. Och även en relativt liten skara besökare 
var nog för att imponera på nykomlingar som 
Rob May, försäljningschef för Senya Tech, en 
specialist inom återvinning av byggnadsmate-
rial, som introducerar mobila minikrossar till 
den nordamerikanska marknaden. ”Antalet 
besökare var oväntat, men toppen för oss, för 
vi försöker få ut vårt namn”, sade Rob May.

SÅ MYCKET ATT SE
Ett mindre World of Concrete försämrade inte 
mässans ställning som en plats för nya produk-
ter. Husqvarna gav besökarna en första titt på 
sin batterikap K1 – den första produkten som 

Tre killar som är glada över att äntligen kunna 
träffa kunder på mässor igen, från vänster Tim 
Best, Steven Sistrunk och Rick Larsson från 
Conjet, Inc.



rototilt.com

Från och med maj 2021 finns QuickChange™ 
i tre nya storlekar; QC45-4, QC 45-5 och QC60-4. 
Det innebär att du kan få QuickChange™ 
till grävmaskiner mellan 6 till 32 ton.

Ett säkrare och smartare sätt att 
öka din grävmaskins effektivitet
Med QuickChange™ var vårt mål skapa en ny standard för helautomatiska 
snabbfästessystem. Nu är det här: Med ökad livslängd. Prestanda för 
riktigt krävande redskap. Innovativa säkerhetsfunktioner som håller 
redskapen på plats även om maskinen skulle tappa hydraultrycket. 

QuickChange™ ger dig tidsbesparande fördelar för maskinfästen, 
tiltrotatorer och arbetsredskap. Helt automatiskt och utan att du behöver 
lämna hytten.

Rototilt® gör det möjligt.

Rototilt QuickChange™ i korthet:
• Snabb hantering av maskinfäste, tiltrotator 

och verktyg – direkt från hytten 
• Högre prestanda genom högre 

hydraulflöden 
• Trygga säkerhetsfunktioner – även om 

maskinen förlorar hydraultrycket 
• Med Open-S som bygger på S-standarden

”Nu jobbar jag både säkrare och snabbare 
utan att behöva lämna maskinen.” 
Se vad förarna själva tycker på 
rototilt.com/quickchange



Förstklassig utrustning för rivning
och återvinning från Kiesel
Kiesel Scandinavia AB är inte 

bara experter på bärare för rivning, 

återvinning och skrothantering. 

VVi har även verktygen. Vi represen-

terar verktyg för skrotning och riv-

ning från Genesis, vattenkanoner 

och sorteringgripar från Dehaco 

och roterande fräsar från Rock-

wheel. Kontakta oss för en 

demonstration.

Kiesel Scandinavia AB
Äsperedsgatan 6 A • 424 57 Gunnilse
0708-21 51 53 • sw@kiesel.se • www.kiesel.se 
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drivs av företagets nya Pace-batterisystem. K1 
väger ungefär samma som den bensindrivna 
10,1 kg tunga K770 och använder specialdesig-
nade diamantblad på 300 mm och 350 mm, op-
timerade för batteridrift. Vid fastkörning eller 
bakslag stoppar sågens X-Halt-bromsfunktion 
klingrotationen på en bråkdel av en sekund för 
ökad säkerhet. En talesperson från Husqvarna 
sa att K1:s produktionshastighet och andra 
specifikationer fortfarande förfinas innan så-
gens officiella release senare i år. Husqvarna 
hade även annan batteriutrustning på plats så-
som kärnborrmaskinen DM 540i och damm-
sugaren VE 100i.

En annan såginnovation som ställdes ut var 
iQ:s 350 mm kapmaskin för torrkapning 914, 
en existerande modell som nu har en helt in-
tegrerad stofthanterare som enligt företaget 
fångar upp till 90 procent av allt damm vid 
källan. Den integrerade dammsugaren suger 
damm genom ett infällbart klingskydd för en 
kapacitet på upp till 2,2 kg. Sågen kan också 
anslutas till Hepa-stofthanteraren iQ426 för 
ytterligare kapacitet. 914 har en 81 cc tyskkon-

struerad, högpresterande tvåtaktsmotor och 
ett antivibrationssystem med fem stålfjädrar 
och ett gummibelagt handtag. Motorn erbju-
der ett ”choke-free easy-start”-system, samt ett 
”push stop”-system som stoppar motorn och 
omedelbart förbereder den för förnyad drift. 
En elektroniskt styrd pump säkerställer rätt 
bränsle- och oljeblandning. Stofthanteraren 
iQ426 har ett fyrstegsfiltreringssystem och 
5,38 m³/min effekt i ett robust plasthölje. ”Vi 
designar våra egna produkter eftersom vi är 
verktygsanvändare själva”, förklarar Paul Guth, 
medgrundare och vd iQ. ”Vi vet vad vi vill ha, 
och vad andra vill ha.”

En utmaning som inte förändrats av pan-
demin är den ständigt minskande mängden av 
manuellt byggnadsarbete. Hilti erbjöd några 
lösningar med demonstrationer av sin Jaibot, 
en semisjälvstyrande, sladdlös mobil robot 
som arbetar med data utifrån byggnadsinfor-
mationsmodellering, BIM, för att borra 4,8 
mm till 16 mm takhål för mekaniska, elektriska 
och VVS-system på exakta platser upp till 5 m. 
En annan Hilti-lösning för arbete ovanför hu-

vudet är dess bärbara exoskelett Exo-O1 som 
utvecklats tillsammans med Ottobock, en glo-
bal tillverkare av proteser och ortotisk utrust-
ning. Att bära en Exo-O1 eliminerar belastning 
och utmattning vid arbetsuppgifter vid axel-
höjd och högre, utan att hindra eller störa an-
vändarens normala rörelser. Mässan var också 
en första chans för många entreprenörer att ta 
en titt på den fjärde generationen av Hiltis po-
pulära kombihammare T70 ATC/AVR, som in-
troducerades i höstas. Hilti säger att det upp-
graderade verktyget innehåller elektroniskt 
baserade effektiviteter som hjälper användare 
att borra upp till 40 procent snabbare i arme-
rad betong och riva mer betong än de konkur-
rerande produkterna i sin klass. Verktyget är 
också utrustat med Hiltis ”Active Vibration 
Reduction”-teknologi som gör det mindre ut-
tröttande att använda.

Ett liknande tema fanns i Makinex monter, 
där nordamerikanska representanter för den 
australiensiska tillverkaren av byggprodukter 
visade den nya Lift Assist LA90-350. Denna 
pneumatiska enhet är speciellt utformad för 

Den nya batterikapen K1 Pace från Husqvarna lanserad på WOC 2021.

Vy från den norra hallen. World of Concrete vd Jackie James klipper bandet 
vid mässans öppnande.

Nyheter från Makinex.

Glada ansikten i Lissmacs monter.
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att lyfta bilningsspett på 27 kg till 41 kg ut ur 
hål och därmed ta bort belastningen från ope-
ratörerna samtidigt som den ger större kon-
troll och precision. Makinex visade också sin 
uppgraderade 23 kW, 480 V kraftenhet som ger 
ett sömlöst utbud av mobil kraft med uppgra-
derade hjul för förbättrad mobilitet på arbets-
platsen.

DET BÄSTA – ELLER ÅTMINSTONE BÄT-
TRE –  LIGGER FRAMFÖR OSS
När World of Concretes förkortade vecka gick 
mot sitt slut, talades det om alltifrån hur bra 

evenemanget levde upp till sina begränsade 
förväntningar till hur de första månaderna av 
marknaden efter pandemin kommer att se ut, 
inklusive framtidsplaner för World of Concre-
te 2022 som nu bara är sex månader bort. "Det 
kändes definitivt udda att ha utställningen 
i juni under den mest hektiska tiden på året 
för många entreprenörer", konstaterade Jason 
Root, försäljningschef Syntec Diamond Tools. 
”Byggmarknaden verkar som om den kommer 
att fortsätta att blomstra under slutet av detta 
år. Vi planerar att ställa ut 2022 och förväntar 
oss ett mycket bättre deltagande.”

Hiltis nya Jailbot-robot. Vy från entréhallen.

ALLU.NET

NYA ALLU CRUSHER &  
ALLU TRANSFORMER I SAMARBETE.

ALLU erbjuder en ny metod för återvinning av rivningsmassor. Ett 

samarbete mellan ALLU Transformer Siktkross och den nya ALLU 

Crusher. Sortera, krossa & återvinn materialet effektivt, snabbt 

och enkelt direkt på arbetsplats eller på terminal.

ALLU Transformer Siktkross används till förkrossning och sortering 

av demolerat rivningsavfall. De övergrova materialet krossas med 

ALLU Crusher. Allt material kan bearbetas till önskad fraktion mellan 

0-16 och 0-200mm för vidare användning. Denna kombination kan 

erbjudas för grävmaskiner 10 - 35 ton. 

Se video på arbetet på vår Youtube-kanal?  

Skanna QR-koden nedan.

ALLU Sverige AB
Stenvretsgatan 1, SE-749 40 Enköping

Tel: 0171 - 17 15 17 Email: sverige@allu.net ALLU CRUSHER

ALLU TRANSFORMER

ALLU CRUSHER
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K
artan över landets tillverkare och leve-
rantörer har ritats om många gånger. 
Eller snarare är den under ständig för-
ändring och ”peakar” lite då och då. Det 
finns många exempel på det bara under 

de snart 30 år som tidningen Professionell De-
molering funnits. 

ETT HISTORISKT ÄGARBYTE
Men onsdagen den första september i år blev 
historisk då det förhållandevis okända bolaget 
Puvac AB tillkännagav att man förvärvat del av 
aktierna i bolaget Jack Midhage AB och samt-
liga aktier i Jerneviken Maskin AB. Puvac AB 
må vara okänt till sitt namn i nuläget men tit-
tar man lite närmare på företaget så drivs det 
familjen Bengtsson och framförallt Torbjörn 
Bengtsson förknippar nog de flesta i bran-
schen med Bevaclean och Pullman-Ermator. 
Professionell Demolering har sökt Torbjörn 

Midhage och Jerneviken 
PARADIGMSKIFTE FÖR  

Man får väl säga att lite av en historisk händelse inträffade den första septem-
ber i år. Två av våra äldsta tillverkare och leverantörer av framförallt diamant-
verktyg och betonghåltagningsutrustning fick nya ägare, Jack Midhage AB och 
Jerneviken Maskin AB.

Från höger Torbjörn Bengtsson från Puvac AB 
och Peter Logan, Jack Midhage AB.

för en kommentar men inte lyckats få tag i 
honom. Vi hoppas att publicera hans kom-
mentarer i PD 4 senare i år. Den stora frågan 
är naturligtvis vad som är planerna med bola-
gen? Hur kommer de drivas vidare och kom-
mer dessa två konkurrenter att samarbeta med 
varandra och på vilket sätt. Det finns ju en del 
produkt- och tjänsteöverlappning. Kanske är 
det ändå lite överraskande att de både bolagen 
som under många år varit starka konkurrenter 
nu är under samma flagg.

“VI GÅR IN I EN NY ERA”
Peter Logan, vd för Jack Midhage AB, kom-
menterar att man nu går in i en ny era. Jack 
Midhage AB grundades redan i början av 
1950-talet och har sedan dess varit en själv-
klar leverantör och allt började med tillverk-
ning av hårdmetallklingor. Under 1980-talet 
började man även tillverka diamantverktyg. 

Sortimentet är brett av verktyg, maskiner och 
tillbehör för bland annat håltagnings- och 
rivningsbranschen samt att man erbjuder ett 
optimalt sortiment av maskiner för uthyrning 
samt förbrukningsartiklar. Jack Midhage AB 
har som säkert många vet befunnit sig i ett läge 
där ett generationsskifte stått för dörren. Två 
av bolagets ägare, Morgan Midhage och Peter 
Logan har uppnått pensionsålder. Peter Logan 
kvarstår som VD i bolaget året ut och rekry-
teringsprocessen att hitta en efterträdare har 
påbörjats. Logan kommer fortsatt att inneha 
en styrelseplats och kommer fortsatt att vara 
delägare. Logan kommer också på konsultbasis 
utgöra en stödfunktion till företagets ledning.

Delägaren Peter Petersson fortsätter i sin 
nuvarande roll som produktionschef och plats-
chef för Midhages verksamhet i Göteborg samt 
kvarstår som delägare. I samband med förvär-
vet knyts två nya medarbetare och delägare 
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branschen och har ett brett sortiment av ma-
skiner, diamant- och hårdmetallverktyg för 
kapning och borrning, tillbehör och inte minst 
av allt en rad smarta hjälpmedel för håltagare 
och rivare. Allt började med att Jernevikens 
grundare Owe Persson etablerade sig som 
håltagningsentreprenör 1969 och startade hål-
tagningsbolag på flera orter i Sverige. Två år 
senare startades Owe tillsammans med Curt 
Sundqvist bolaget Dimas som handhöll allt av 
maskiner, verktyg och hjälpmedel inom be-
tonghåltagning. 1987 såldes bolaget till Elec-
trolux och idag inryms verksamheten i Hus-
qvarna Construction Products. Verksamheten 
inom Jerneviken Maskin trappades upp allt-
mer efter försäljningen av Dimas. Jerneviken 
och Owe Persson har länge utmärkt sig av en 
hög innovativitetsgrad. Många smart hjälpme-
del har utvecklats hos Jerneviken Maskin och 
man var bland annat först i Sverige med att till-
verka klingor med segment med positionerade 
diamanter för öka skärförmåga.

”Både Jack Midhage AB och Jerneviken Ma-
skin AB är välkända bolag, respekterade och 
välskötta och vi ser fram emot att, tillsammans 
med nuvarande ledningsgrupper, utveckla fö-
retagen ytterligare”, säger Torbjörn Bengtsson, 
VD i Puvac AB i en kommentar.

Puvacs avsikt är att investera ytterligare i 
både Midhages och Jernevikens anläggningar, 
personal och nuvarande produktsortiment 
men även i distribution av nya produkter från 
världsledande tillverkare av framförallt maski-
ner och utesluter inte ytterligare företagsför-
värv.

Som branschtidning kommer det blir in-
tressant att följa hur Puvac kommer att vida-
reutveckla Jack Midhage AB och Jerneviken 
Maskin AB, två legendariska företag, på den 
svenska marknaden. Tillsammans står de för 
cirka 120 år av kunnande och erfarenhet på 
marknaden. Professionell Demolering önskar 
den nya ägarkonstellationen lycka till i arbetet.

www.midhage.se
www.jerneviken.se

www.puvac.se

till bolaget vilka är Stefan Bergsten och Kim 
Christiansson som båda är välkända i bran-
schen både för sin tid med Pullman-Ermator 
och senare Husqvarna Construction Products. 
Kim börjar sin anställning första oktober i år 
och Stefan första januari, 2022. Stefan arbe-
tade tidigare som Business Development Ma-
nager på Husqvarna och Kim som säljare och 
produktspecialist.

”Peter, Morgan och jag är övertygade om att 
detta blir en bra lösning för alla parter. Mid-
hage har fått en ägare som har en hög ambi-

tionsnivå att vidareutveckla bolaget. Våra nya 
ägare har också branscherfarenheten och till-
för ytterligare kompetens och resurser. Man 
vill också bibehålla och vårda varumärket Mid-
hage vilket betyder mycket för oss”, säger Peter 
Logan. Peter tillägger att det dagliga arbetet på 
Jack Midhage fortsätter precis som vanligt.

MÄSTARE PÅ 
HJÄLPMEDEL FÖR HÅLTAGARE
Jerneviken Maskin AB är det andra bolaget 
i förvärvet som också har ett gediget namn i 

Exteriör Jerneviken i Hisings Backa.

Exteriör Midhage i Båstad.

Stefan Bergsten, ny delägare. Kim Christiansson, ny delägare. Peter Petersson, Jack Midhage AB.
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DW60 och DW90 kombinerar en nyttolast på 
6000 respektive 9000 kg, kompakta mått och 
terrängkörningsförmåga tack vare midjestyr-
ning. Efter en omarbetning är de nu utrustade 
med dieselmotorer som uppfyller avgasnorm 
steg V. ”Under vidareutvecklingen av våra störs-
ta dumpermodeller var det viktigt för oss att bi-
behålla beprövade funktioner och komplettera 
dem med den senaste utrustningen”, säger Ste-
fan Bogner, talesperson för företagsledningen 
på Wacker Neuson Linz GmbH, kompetenscen-
trum för grävmaskiner och dumprar på Wacker 
Neuson. ”Det gjorde att vi kunde erbjuda våra 
kunder kraftfulla och effektiva maskiner med 
höga säkerhetsstandarder för materialtransport 
– även i ojämn terräng.”

Modellerna är standardmässigt utrustade 
med fronttippande flak. På DW60 kan man 
välja sidotippande flak som kan vridas steglöst 
180 grader och möjliggör materialfyllning från 
sidan. Tack vare den hydrostatiska fyrhjuls-
driften går de att manövrera i ojämn terräng. 
Körkänslan stöds av den konstanta dragkraf-
ten från 0 till maximal hastighet och den hy-
drostatiska bromsverkan som sätter in så fort 
man släpper gaspedalen. Dessutom tänds de 
automatiska bromsljusen så fort maskinen kör 
långsammare. Hanteringen samt konstruk-
tionsmetoden gör att maskinerna är lämpade 
som hyrmaskin eller för frekvent byte av ope-
ratör, enligt Wacker Neuson. Maskinernas 
automatiska Eco-läge säkerställer automatisk 
sänkning av tomgångsvarvtalet samt avstäm-
ning av det elektroniskt reglerade drivsyste-
met och dieselmotorn garanterar minimal 
förbrukning och optimalt kraftutnyttjande, 
enligt Wacker Neuson. Ytterligare en funktion 
som bidrar till att sänka avgasemissionerna är 

standardfunktionen automatiskt stopp: Den 
stänger automatiskt av maskinen efter en för-
definierad tid när den inte används. En fjäder-
upphängd parkeringsbroms ger ökad säkerhet 
– föraren behöver inte aktivera den manuellt. 
Bromsen som hör till maskinens standardut-
rustning har en slitagefri konstruktion.

De olika tillvalen gör dumprarna lämpade 
för skilda användningsområden: Flakskydds-
gallret, som utvecklats och testats i enlighet 
med ISO 10262, skyddar föraren och förarhyt-
ten mot nedfallande material vid lastning och 
under körning. Dumprarna är även utrustade 
med långlivade LED-arbetsstrålkastare fram 
och bak. Modellerna är även utrustade med 
ny backvarnare med bredbandsljud. Tillvalen 
med det orangea säkerhetsbältet och en grön 
roterande lampa som visar det stängda säker-
hetsbältet, samt utgångssteg i signalfärg, är 
där för ökad säkerhet. Med joystick-manöv-
reringskonceptet vilar en hand alltid på ratten 
och med den andra handen kan olika funktio-
ner avklaras med ett grepp. Den multifunktio-
nella 7-tumsdisplayen i IP69-kapslingsklassen 
ger överblick över funktioner och visar bil-
der från front- och backkamerorna. För båda 
dumprarna erbjuds en rymlig säkerhetshytt 
som tillval. Förarhytterna uppfyller standard-
mässigt kraven i ROPS & FOPS nivå 2. Bland 
höjdpunkterna återfinns luftkonditionerings-
anläggning (tillval), säkerhetsglas fram och ste-
reo med handsfree. Wacker Neuson har totalt 
tio hjuldumpers (tre Dual View- och sju band-
drivna dumpermodeller) i sitt utbud. Dit hör 
också de elektriska DW15e och DT10e i zero 
emission-serien, samt tre Dual View-dumprar. 
Dessa har en manövrerings- och säteskonsol 
som kan vridas 180 grader.

Wacker Neuson presenterar nya versioner av de båda störs-
ta hjuldumprarna, DW60 och DW90, som nu har ytterligare 
tillval, förbättrade säkerhetsfunktioner och mer komfort.

Nya hjuldumprar från Wacker Neuson
Hydroscands nya sugsaneringsslang går 
under namnet Polyuretanslang 2,5 mm 
Performance och har som namnet indi-
kerar, en godstjocklek på 2,5 mm. Trots 
detta, väger den mindre än de flesta lik-
värdiga slangar, samtidigt som den är 
flexibel och smidig att hantera.

”Detta är en slang som håller. Den kla-
rar av kraftigt slitande material utan att 
för den sakens skull bli oflexibel och svår-
hanterlig. Detta beror på PU-slangens 
unika konstruktion med två olika kvali-
téer av polyuretan. Ett ytterhölje som lik-
nar de flesta andra PU-slangar, samtidigt 
som den har en kärna som är mer mjuk 
och följsam. Något som ger slangen en 
ökad flexibilitet och låg vikt”, säger Oskar 
Wilhelms, försäljningsansvarig för indu-
strislang på Hydroscand.

Polyuretanslang 2,5 mm Performance 
är en transport- och sugslang som kan 
hantera extremt slitande material så som 
sten, grus, borrkax och granulater. Den 
är därför idealisk för saneringsarbeten 
på exempelvis rivnings- och byggarbets-
platser.

Slangens insida är helt slät, till skill-
nad från de flesta andra PU- slangar. Det 
resulterar i ett maximalt flöde till följd 
av den minskade friktionen och kunden 
slipper tänka färdriktning.

Slangen är antistatisk, halogenfri och 
har en dimension på sex tum. Hydros-
cand lagerhåller slangen i sexmetersläng-
der men slangen finns även tillgänglig 
för beställning i längderna 10,15 och 20 
meter. Det är även möjligt att beställa 
slangen i andra dimensioner.

Polyuretanslang 2,5 mm Performance 
används med fördel tillsammans med 
DISAFLOW-kopplingar i 513000-serien, 
som även dessa finns tillgängliga i Hy-
droscands sortiment. 

www.hydroscand.se

Ny kraftfull sug- 
och transportslang



Ny kraftfull sug- 
och transportslang

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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Midhage lanserar en ny lasersvetsad kärnborrserie
Under hösten 2021 släpper Midhage sin nya 
serie av kärnborr främst tänkt mot rental-
marknaden.

Midhage har länge uppmärksammat att 
kärnborrning ställer väldigt stora krav på ut-
rustningen hos uthyrarna. Det gäller främst 
i handhållna applikationer som ställer extra 
höga krav på användaren, och där traditionellt 
lödda segment riskerar att släppa bland annat 
på grund av för hög värme.

”De nya borren har lasersvetsade Zene-
sis segment med 3D-positioneringsteknik av 
diamantkornen för en mycket lång livslängd 
och extremt hög skärförmåga. Dessa nya borr 
är något som vi tror kommer uppskattas hos 
hyresbolagen som alltid strävar efter en så bra 
TCO (total cost of ownership) som möjligt, 
men vi ser även att borren kommer att passa 
för den professionella håltagaren i de situa-

tioner som kräver ett extra tåligt borr”, säger 
Magnus Lindstrand, Produktchef Bygg & Ren-
tal hos Midhage AB.

Midhages nya borrserie Zenesis Laser är ett 
extra tåligt diamantkärnborr med lasersvet-
sade segment och en spiralformad svagt ko-
nisk borrstomme för att underlätta borttran-
sport av borrkax/slam och därmed minimera 
värmeutvecklingen. Midhage hoppas kunna 
tillgodose marknaden med en produkt som 
minskar reklamationer, höjer driftsäkerheten 
och kundnöjdheten hos uthyrarna och deras 
slutkunder.

Nya borrserien Zenesis Laser finns redan 
idag tillgänglig med både 1/2" Fröken-fäste i di-
mensionerna Ø51-151mm, samt med Pixie-fäste 
i dimensionerna Ø52-226mm. Borrserien kan 
komma att kompletteras med ytterligare di-
mensioner om efterfrågan hos kunderna finns.

Den nya borrserien Zenesis Laser ersätter 
inte något annat av Midhages traditionellt löd-
da Zenesis-borr utan är ett komplement som 
man tror att uthyrarna kommer att se som sitt 
förstahandsval inom en snar framtid.

Nya Zenesis Laser har en kraftigare, spi-
ralmönstrad, svagt konisk stomme och 
lasersvetsade diamantsegment. Diamant-
segmenten är av samma typ som övriga 
Zenesissortimentet, dvs 3D-positionerade 
diamanter.

Nu lanserar Hyundai en helt ny linje hjulgrä-
vare i A-serien med steg V dieselmotor. Det 
handlar om fyra olika modeller mellan 14 och 
23 ton. 

HYUNDAI HW140A OCH HW160A
De nya hjulgrävarna från Hyundai, model-
lerna HW140A och HW160A, har en betydligt 
uppgraderad standardutrustning från fabrik 

jämfört med tidigare modeller. Några exempel 
är bomfjädring, automatisk grävbroms, spak-
styrning, 360 graders kamerasystem och att 
de nu är förberedda för dragkrok. Maskinerna 
uppfyller utsläppsreglerna enligt EU:s steg V 
samtidigt som de har högre prestanda, bättre 
bränsleeffektivitet och körhastighet samt för-
bättrade insteg och hytt. 

Den bakre svängradien och överhänget har 

minskats, vilket ökar effektivitet och säkerhet 
vid arbete i trånga miljöer.

Konstruktionen har optimerats för mins-
kat underhållsbehov och ökad livslängd, bland 
annat genom förstärkta ramkonstruktioner, 
tappar, bussningar och polymermellanlägg. 
Dessutom har övervagnen byggts om för att 
förbättra åtkomsten vid underhåll. 

Hi MATE fjärrövervakningssystem ger full 
kontroll över maskinposition, drifttimmar, 
bränsleförbrukning och andra viktiga parame-
trar. ECD (Engine Connected Diagnostics) ger 
råd vid felsökning och servicetekniker kan få 
fjärrdiagnosrapporter för att förbereda sig med 
rätt verktyg och reservdelar.

”Med de nya hjulgrävarna från Hyundai har 
vi breddat vårt produktutbud och kommer nu 
dessutom att kunna erbjuda två hjulgrävare 
med kort bakre svängradie”, säger Lennart Ed-
ling, VD för EMSG Sverige AB. 

YTTERLIGARE MODELLER 
I PROGRAMMET ÄR PÅ VÄG
Hyundai kommer med ytterligare modeller 
under den närmaste tiden. Dels en större ma-
skin HW210A och dels HW170ACR, som är en 
så kallad kortrumpa med kort bakre svängradie 
som gör att man kan arbeta säkert och effektivt 
i trånga utrymmen. 

NYA HJULGRÄVARE I 
A-SERIEN FRÅN HYUNDAI

PREMIUM väggsågsystem med innovativ teknik för högsta prestanda. 
Pålitlig, lättanvänd och långvarig. Utrustad med MoveSmart-teknik 
för bättre produktivitet, planering och högre effektivitet genom 
byggarbetsplatsens realtidsdata. HRE410 ringsåg är det perfekta 
tillägget och möjliggör arbete utan överskärningar.

Se mer på www.tyrolit.com

Slipverktyg av högsta kvalitet sedan 1919
www.tyrolit.com

En »perfect match» 
Väggsågen WSE1621  
och ringsågen HRE410
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byggarbetsplatsens realtidsdata. HRE410 ringsåg är det perfekta 
tillägget och möjliggör arbete utan överskärningar.

Se mer på www.tyrolit.com

Slipverktyg av högsta kvalitet sedan 1919
www.tyrolit.com

En »perfect match» 
Väggsågen WSE1621  
och ringsågen HRE410
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Välkommen till vår 
monter nummer 304 

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


