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“Den rullande byggmässan är ett helt nytt 
koncept där du som mässbesökare inte behöver 
resa land och rike runt för att titta på och testa 
nya byggmaskiner. Istället kommer dina leve-
rantörer till dig. Roadshowen har ett kompakt 
och enkelt upplägg och det är du som kund och 
produkterna som står i centrum. Alltså minimalt 
med “lull lull” runtomkring. 

Från Malmö till Umeå
Den Rullande Byggmässan består av fem enda-
garsmässor. Mässorna öppnar 09.00 och stänger 
17.00. Upplägget är enkelt och fokus ligger helt 
och hållet på produkterna. Här är platserna och 
lokalerna mässan ställer ut på:

Malmö - 21 oktober: Baltiska hallen, foajén
Göteborg - 23 oktober: Mölnlycke, Fiberv. 1
Västerås - 25 oktober: Friidrottshallen 
Sundsvall - 28 oktober: Hotell Södra Berget
Umeå - 30 oktober: Noliamässan

Håll utkik på www.denrullandebyggmassan.se 
när roadshowen stannar i närheten av dig eller 
ring oss för mer information.

Fem mässor till kostnaden av en
För dig som vill ställa ut dina produkter på “Den 
Rullande Byggmässan” är argumenteringen 
enkel. Till priset av en mässa får du fyra mässor 
på köpet. Men då utrymmet i våra långtradare är 
begränsat är det först till kvarn som gäller. Boka 
din monter på www.denrullandebyggmassan.se 
eller ring 08-585 700 46.
Vi ses i oktober 2013!

För mera information 
och bokning: 
08-585 700 46

roadshow@pdworld.com
www.denrullandebyggmassan.se

Den Rullande Byggmässan

För mera information 

Sponsras av:

Arrangör

Lätt entreprenadutrustning
Golvslipningsutrustning
Håltagningsutrustning
Rivingsutrustning
Byggdammsugare
Diamantverktyg
Kompaktlastare
Vattenkanoner
Elverktyg
Luftrenare
Tillfällig el
Tillbehör 
Hjälpmedel
Liftar
Kranar
Pumpar
Bodar
...och mycket mera!

Fri entré mot uppvisande av entrébiljett
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09.00-17.00
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Intressanta strömningar 
i vår lilla bransch
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Det här året har börjat på ett ganska märkligt sätt. Markna-

den är oerhört trög fortfarande trots att vi snart passerat maj 

månad. En viss ljusning finns dock som tyder på att jobben 

i byggbranschen börjar komma tillbaka på den svenska 

marknaden. Men det är för tidigt att göra en riktig bedöm-

ning. Vi har snart avverkat tre stycken viktiga mässor under 

våren. Byggmaskiner blev tyvärr inte vad branschen hoppats 

på och många spår att mässan inte har någon framtid. Det 

återstår att se. MaskinExpo har minskat i format och även 

runt denna mässa finns ett visst missnöje och många av de 

stora aktörerna har valt att inte ställa ut i år. Bauma i Tyskland 

som hölls i april blev dock den bästa någonsin med rekord 

vad gäller både besökare och utställare. Intresset för nya pro-

dukter var också rekordstort och det var stundtals så trångt 

i hallarna så det var svårt att komma fram till alla nyheter i 

montrarna. Nyhetsskörden var enorm och förbättringarna lika 

många. Dock var det som många gånger tidigare ganska glest 

mellan de verkliga innovationerna. Men våra svenska aktörer 

skötte sig mycket bra och bjöd på en hel del banbrytande 

nyheter och jag tycker vi fortsatt håller ställningarna som 

marknadsledande ifråga om håltagningsteknik, rivningsut-

rustning, utrustning för slipning och polering av betonggolv, 

vattenbilning och hantering av damm och slam.

Men globaliseringen inom framförallt håltagningsindu-

strin blir allt tydligare. Mängden asiatiska tillverkare bara ökar 

och ökar på mässor som Bauma. Kinesiska företag trycker 

på och på Bauma pratade alla om att den tyska tillverkaren 

Gölz, som grundades redan 1946, har förvärvats av ett 

kinesiskt företag. Dessvärre har PD inte lokalisera namnet 

på den nya ägaren. Denna händelse markerar dock en 

ganska viktig brytpunkt inom håltagningsbranschen. Att ett 

företag som Gölz numera är kinesiskt innebär dock inte att 

kartan ritas om direkt men det kan vara början till den typ 

av ägandeförändringar som vi kommer att se mera av även 

inom vår ganska smala bransch.

En annan nyhet som introducerades på Bauma var finska 

tillverkaren Avant Tecnos första egna rivningsrobot Avant 

Robot 185. Produkter bottnar i Finmac Demolitions maskin 

men har designats om en hel del. Avant Tecno förvärvade 

Finmac för ett par år sedan. vad som är intressant är att det 

idag finns tre tillverkare av rivningsrobotar i Norden, Brokk, 

Husqvarna Construction Products och Avant Tecno. Avant 

Tecno har 20 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av 

kompaktlastare och har ett väl utbrett nät av serviceställen.

Robotbranschen börjar faktiskt bli ett 

riktigt hett ämne. Det märktes till och med på 

en av huvudaktörernas, Carl Bennets, uttalande 

i Affärsvärlden för några veckor sedan. Carl 

Bennet, som äger Lifco som i sin tur äger Brokk, 

kritiserade med ganska hårda ordalag främsta 

konkurrenten Husqvarna.

Brokk har under de senaste åren hållit ett 

mycket högt utvecklingstempo och lanserat 

flera nya modeller och i april lanserade man 

ytterligare två, Brokk 60 och Brokk 400 i en 

dieselversion. Systerföretaget Darda lanserade flera nya 

rivningsverktyg. Husqvarna har nyligen också lanserat två 

nya rivningsrobotmodeller, DXR 270 och DXR 300, och har i 

nuläget fem olika modeller inom det mest högfrekventa vikt-

segmentet. Brokk har 10 modeller från 500 kg upp till 8 ton.

En annan intressant förändring som kom till PDs kän-

nedom strax efter Bauma är att tillverkaren Atlas Copco 

valt att gå in i segmentet slipning och polering av betong-

golv. Som med rivningsrobotar så kommer kunnandet och 

tekniken ursprungligen från Brokk och Sverige. Samma är 

det med de moderna systemen för slipning och polering 

av betonggolv som först utvecklades av HTC Sweden AB i 

början av 1990-talet.

Metoden har fått en enorm popularitet i synnerhet i 

USA, Australien och flera andra länder. Slipning av betonggolv 

har länge utförts i Europa men nu kommer även polering av 

betongen till en färdig golvprodukt allt mer. Därför väljer 

även Atlas Copco att hoppa på denna trend 

och man börjar med den engelska marknaden 

i samarbete med en annan mycket välkänd 

svensk aktör inom slipning och polering av 

betonggolv, nämligen i Scanmaskin i Lindome. 

Scanmaskin OEM-tillverkar maskiner för Atlas 

Copcos räkning. Med den marknadsnärvaro 

Atlas Copco har kan man bara gissa vilken 

betydelse det kan få om produkterna lanseras 

globalt. Atlas Copcos program av golvslipar lan-

serades på mässan PlantWorX i Warwickshire 

för någon vecka sedan.

Med andra ord är den en spännande tid vi lever i nu 

med en hel del intressanta förändringar på marknaden. 

Kanske inte, som sagt, så många riktiga innovationer men en 

väldig massa intressanta förbättringar av produkter som för 

branschen framåt. Vi kan nu bara önska att konjunkturerna 

blir lite bättre både här hemma och utomlands så att alla nya 

produkter och satsningar får slå ut i full blom. Om du har vä-

garna förbi mässan Maskinexpo är du välkommen att besöka 

vår monter som du hittar i entrén med monternummer P14.

Jan Hermansson, redaktör
jan.hermansson@pdworld.com

Copyright © 2013 Husqvarna AB (publ). All rights reserved.

Ledaren förbättrad i varje detalj.
Baserad på vår bästsäljande, mångsidiga kapmaskin. Ännu effektivare, pålitligare och bekvämare – med ett 
enastående effekt- och viktförhållande. Scanna QR-koden eller gå in på husqvarnacp.se för att utforska 
alla förbättringarna i nya K 760.

Förbättrad ergonomi.

Optimerad prestanda.

Förhöjd startbarhet.

Ökad tillförlitlighet.

Bättre dammkontroll.

nya HUSQVaRna K 760
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Ny försäljningschef 
för Case i Sverige
Maskinia  har värvat  ny försäljningschef för CASE, 
Thomas  Pallin.  Maskinia  tog över generalagen-
turen för CASE 2012 och har sedan dess satsat  
hårt på att skapa en stabil  plattform i Sverige.

Under året som Maskinia har haft gene-
ralagenturen för CASE har säljare rekryterats, 
avtal med serviceverkstäder etablerats och en 
eftermarknadsavdelning byggts upp. CASE stabila 
grund börjar sätta sig och nu ansluter en erfaren 
försäljningschef för att hålla i rodret.

“Att Thomas Pallin nu kommer att vara an-
svarig för försäljningen av CASE i Sverige känns 
tryggt, han har allt det som behövs för att eta-
blera CASE som en stabil aktör på den svenska 
marknaden. Tidigare har jag haft det ansvaret 
men kan nu fokusera på mera övergripande 
frågor för Maskinia”, säger Fredrik Holmquist, 
VD på Maskinia.

Thomas Pallin kommer ursprungligen ifrån 
hydraulikbranschen där han under mer än tjugo år 
arbetat med såväl mobila som industriella applika-
tioner. Thomas har sedermera, som Nordenchef 
på Indexator, haft ansvaret för uppstrukturering 
av för- och eftermarknad. Han kommer närmast 

från PON Equipment AB, och i höst firar han 30 
år i branschen, vilket borgar för stort kunnande 
och erfarenhet.

“Det känns oerhört spännande och stimu-
lerande, att som säljansvarig för CASE, få följa 
med Maskinia på den expansiva resa företaget 
påbörjat”, säger Thomas Pallin.

Maskinia har nu genom egna filialer etablerat 
försäljningskontor av CASE i Sollentuna, Linkö-
ping, Jönköping, Göteborg och Staffanstorp. 
Återförsäljare finns i Arvika genom Leif Nilsson 
Entreprenad, Heby genom Heby Lantbruksser-
vice, Sundsvall genom NTC och i Piteå genom 
REPAB. Maskinia har även slutit avtal med cirka 
15 stycken serviceverkstäder för CASE runt 
om i landet.

“CASE ska finnas nära kunden, både av-
seende försäljning och service, detta skapar en 
närhet och trygghet för kunden. 2012 nådde vi 
våra högt uppsatta mål och vi är på rätt väg. Både 
de fantastiska bandgrävarna från Japan och de 
Amerikanska hjullastarna imponerar på kunderna. 
2013 ser ut att bli ett intressant år då vi kom-
mer att fortsätta växa och ta marknadsandelar”, 
avslutar Fredrik Holmquist.

www.maskinia.se

Tre mässor blir 
en i Frankrike 
Från den 4 till 8 november 2013 går Frankrikes 
tre största byggmässor samman – BATIMAT, 
INTERCLIMA+ELEC och IDEO BAIN – på 
Paris Nord Villepinte mässområde.  Enligt utsago 
kommer man utgör världens största och mest 
heltäckande bygg- och arkitektevent. Alla bran-
scher, teknik och lösningar är samlade under ett 
tak med interaktion mellan sektorerna. Mer än 3 
000 utställare och 400 000 fackbesökare varav 
20 % internationella och en tredjedel av dem 
arkitekter och myndigheter väntas komma. De tre 
mässorna har kombinerats som svar på efterfrågan 
från tillverkarna som gärna vill hålla jämna steg 
med de förändringar som sker inom byggindustrin.

Mässan kommer 
att ha fyra teman

•   Energieffektivisering och energisnåla 
  byggnader
•   Tillgänglighet och komfort prioriteras    
  sedan alla byggnader är tillgängliga för  
  allmänheten ska handikappanpassas  
  enligt lag till år 2015.
•   Arkitektur och framtida samhällen 
  (London i fokus på BATIMAT)
•   Den tekniska aspekten inom 
  byggbranschen (IT, nya digitala verktyg)

Paris Nord Villepinte är ett stort mässområde som 
används av några av de största internationella 
mässorna som hålls i Frankrike. Eftersom man 
uppskattar att ungefär 400 000 personer kom-
mer att besöka mässan har mässarrangören, 
Reed Expositions, förberett för att besöket och 
resorna till och från eventet ska gå så smidigt 
till som möjligt. Mässaktiviteterna, ett måste för 
hela byggbranschen, delas in i lättöverskådliga 
avdelningar arrangerade efter teman. Med en och 
samma inträdesbadge har besökarna tillträde till 
alla tre mässorna. Hela det moderna och rymliga 
mässområdet kommer att hysa de tre mässorna.

www.batimat.com

Delvator och Hitachi 
starkare i Närke och 
Östergötland
Hitachis svenska generalagent Delvator AB 
förstärker sin representation i Närke och 
Östergötland, sedan servicepartnern Berggrens 
Maskinservice AB tagit sin nya anläggning i 
Örebro i bruk. Satsningen innebär ett tillskott av 
resurser med säljkontor, nya verkstadslokaler och 
lager, beläget i Berglunda industriområde strax 
utanför Örebro utmed E18/E20.

Den nya anläggningen vid Örebro är på 
totalt ca 2000 kvadratmeter byggnadsyta med 
verkstadslokal, tvätthall, lager, butikslokaler samt 
säljkontor för Hitachi.

Delvatorsäljare är Anders Ericsson, vars 
säljområde omfattar Närke, Östergötland och en 
mindre del av västra Södermland.

“Vår lokalisering till Berglunda där E18 
och E20 möts betyder att vi kommer närmare 
kunderna i vårt område. Vi fortsätter att erbjuda 
vår kompetens inom service, utrustning, reservde-
lar och påbyggnader. Våra personalresurser har 
förstärkts till totalt tio anställda”, berättar Anders 
Ericsson.

Delvator AB och Berggrens Maskinservice 
AB har ett nära samarbete sedan många år, vilket 
innebär att Berggrens representerar Delvator 
och Hitachi.

www.delvator.se

Support är en av de viktigaste resurserna för 
maximalt maskinutnyttjande med bästa ekonomi. 
Därför satsar AB Hüllert Maskin och förstärker 
supportavdelningen för kunderna. Anders 
Johansson är senaste tillskottet på avdelningen. 
Tillsammans med Peter Kvarndal är han produkt-
specialist på Merlo teleskoplastare och servar 
Merlos serviceverkstäder och Merlo-ägarna med 
sin kunskap om Merlo.

Totalt arbetar sex personer på AB Hüllert 
Maskins supportavdelning. Var och en av dem 
har sin expertkunskap om Merlo. Det gäller ser-
vicefrågor, extrautrustning, redskapsmöjligheter, 
påbyggnader, reservdelar, CE-dokumentation, 
garantier och hur man ska lägga upp sitt maskinä-
gande för att få så låga driftkostnader som möjligt.

“Målet är att ge bra och personlig service 
till både maskinägarna och till våra anslutna 
serviceverkstäder runt hela Sverige”, säger sup-

Från vänster Thomas Pallin, ny försäljningschef för CASE, tillsammans med 
Fredrik Holmquist, VD Maskinia.

I den nya anläggningen finns verkstad-
slokaler, tvätthall, butik, säljkontor och 
lager. Anders Ericsson är Delvators 
säljare i Närke och Östergötland.

portchef Lina Burge.
AB Hüllert Maskins övergripande mål med 

förstärkningen av supporten är att maskinägarna 
ska ha så få driftstörningar som möjligt. Hög nyt-
tjandegrad på maskinerna innebär god ekonomi 
vilket i förlängningen gynnar ägarna och därmed 
även Merlo och AB Hüllert Maskin.

Här är AB Hüllert Maskins supportavdelning:
Lina Burge: Chef för supportavdelningen. 
Peter Kvarndal: Produktspecialist på Merlo.  
Anders Johansson: Produktspecialist på Merlo. 
Lars Dahlgren: Reservdelschef 
Marcus Branell: Servicetekniker, Reservdelslagret. 
Andreas Jacobsson: Verkmästare.

www.hullert.se

AB Hüllert Maskin satsar på kundsupporten

Bilden från vänster: Anders Johans-
son, Marcus Branell, Peter Kvarndal, 
Lina Burge, Andreas Jacobsson, Lars 
Dahlgren.





Maskinia utökar 
servicen och försälj-
ningen i Västerbotten
Maskinia utökar servicetillgängligheten i Väster-
botten. Företaget har tillsammans med Doosans 
återförsäljare JBM AB, Lars Jonsson, nu ytterlig-
are en serviceplats i Sverige för Doosan, Kjellsons 
Maskinservice AB i Umeå.

“Att våra kunder alltid ska känna tryggheten 
med att ha en nära och professionell serviceplats 
är otroligt viktigt för Maskinia och våra återförsäl-
jare. Nu kan vi erbjuda våra kunder i Västerbotten 
denna trygghet”, säger Fredrik Holmquist, VD 
på Maskinia.

Försäljningen har tagit fart i norra Sverige 
för Doosan och då behövs en professionell 
servicepartner i Västerbotten som kan ta hand 
om de nya maskinerna. Kjellsons Maskinservice 
AB startades 2011 av Andreas Kjellson som har 
8 års erfarenhet av tekniskt arbete på entrepre-
nadmaskiner. Kjellsons Maskinservice AB har två 
servicetekniker med många års erfarenhet av 
service och reparationer av entreprenadmaski-
ner, företaget har två servicebilar som möjliggör 
arbete ute på fältet och som ökar snabbheten i 
serviceåtgärderna. JBM AB, Doosans återförsäl-
jare i norra Västernorrland och Västerbotten, 
med Lars Jonsson i spetsen är glad för den nya 
servicepartnern. Sedan 2011 har JBM AB varit 
Maskinias återförsäljare för Doosan i Västerbotten. 
Från start har man jobbat hårt och det har gett 
resultat, fler och fler väljer Doosans maskiner 
och detta skapar ett behov av bra eftermarknad.

“Med Kjellsons Maskinservice AB som servi-
cepartner garanteras nu en bra eftermarknad för 
alla nuvarande och kommande Doosan ägare i 
regionen”, säger Lars Jonsson.

www.maskinia.se

Andreas Kjellson, Kjellsons Maskin-
service AB och Lars Jonsson, JBM AB.
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Blöta material bjuder särskilda utmaningar när 
massor ska sorteras. Det har Allu tagit fasta på 
i konstruktionen av en helt ny serie lätta sort-
eringsskopor, byggda för små och medelstora 
maskiner. Skoporna premiärvisas på Maskin-
Expo, den 23-25 maj. Utmärkande för den nya 
DL-serien är dess speciella konstruktion med 
tänder som roterar i ett siktgaller. Utöver den nya 
sorteringskonstruktionen är skoporna designade 
likt de redan kända sikt- och krosskoporna 
från Allu, med inbyggda motorer, serviceluckor 
placerade utanför materialflödet och hållbar och 
servicevänlig konstruktion.

Vattenkanoner är ett enkelt och smart sätt att få 
bukt med dammproblemen vid de-
molering och krossning, lastning och 
lossning med mera. Genom att lägga 
ut en fin vattendimma binds damm 
och luktpartiklar. Tillverkaren WLP nu har 
utvecklat två nya modeller. En mindre 
maskin med beteckning WLP 400 och 
en riktigt högpresterande maskin som 
kallas WLP 718.

 WLP 400 är den nya minstingen 
i den växande vattenkanonfamiljen 
och tänkt som en ingångsmaskin. 
Den har en räckvidd på 20 – 30 meter 

Ny visuell identitet 
för Road Construc-
tion Equipment
Atlas Copco Road Construction Equipment 
anpassar Dynapacs visuella identiteten för vältar, 
fräsar och asfaltutläggare till samma design som 
används av de andra divisionerna inom affärsom-
rådet Construction Technique. I den nya designen 
är Atlas Copco-logotypen tydlig på produkterna 
tillsammans med Dynapac namnet. Färgschemat 
ändras till gult och grått, som redan används 
för verktyg, portabla kompressorer och genera-
torer. Ambitionen är att bilda en stark och enhetlig 
identitet gentemot kunder i alla delar av världen. 
Atlas Copco har en tydlig målsättning att vara 
marknadsledande inom vägbyggnadssegmentet.

Tillägget av Atlas Copcos logotyp på Dynapacs 
utrustning är inte bara bra för affärsområdet Con-
struction Technique, men även för Atlas Copco. I 

själva verket kommer Atlas Copco-gruppen 
gynnas direkt av att ha fler varumärkes-
bärare synliga för allmänheten. Den 
nya visuella identiteten presenterades 
på den internationella Bauma-mässan 

i München i april 2013.
Atlas Copco Construction 

Technique Scandinavia 
ansvarar för försäljning 

och service av Atlas Cop-
cos entreprenadverktyg, portabla 

kompressorer, pumpar, generatorer, 
ljustorn samt asfalterings- och kompak-

teringsutrustning i Skandinavien. 
www.atlascopco.se

Fördelar med denna konstruktion:
Kladdfri konstruktion som garanterar hög produktion 
även i blöta material. Siktgallret bär mesta delen 
av materialvikten, vilket är kraftbesparande och 
möjliggör drift utan stopp. Utbytbara slitdelar sänker 
driftkostnaderna. Enkel och smart konstruktion ger 
en hållbar och servicevänlig skopa. De nya sort-
eringsskoporna finns tillgängliga för grävmaskiner 
4-12 ton och hjullastare 2-8 ton. Alla modeller har 
ett oljebehov mellan 40-70 liter per minut och körs 
utan läckoljeledning. Säkerhetsventil är standard i 
de nya skoporna. 

www.allu.net

Allus nya sorterings-
skopor på MaskinExpo

Andersen Contractor utökar 
programmet av vattenkanoner

och går på 16 Ampere elanslutning. Den finns i 
versioner på hjulchassi eller fast monterad 

på en 3 meter hög stolpe. På hjulchassi 
väger den 300 kg.

 WLP 718 är den kraftfullaste 
vattenkanonen hittills. Den har en stor 

räckvidd på hela 80 – 90 meter och täcker 
in 24000 kvadratmeter i vattendimma. 
Vattenförbrukningen är från 19 liter per 
minut vid rekommenderat tryck på 10 bar. 

Vikt för version på hjulchassi är 540 kg 
och på stationärt stativ 760 kg. WLP 

718 passar för applikationer som kräver 
högsta möjliga dammdämpande förmåga. 

Maskinen behöver en 63 Ampere elanslutning.
 WLPs vattenkanoner har inställ-

bar rotation och elevation. Vatten-
mängden kan regleras efter behov. 
Justeringarna kan göras enkelt med 
fjärrkontroll från maskinhytten. Det går 
att använda vattenkanonerna med en 
blandning av odörbekämpande med-
el, som effektivt tar bort lukter 
som uppkommer inom ex-
empelvis avfallshantering 
eller tillverkningsindustri. 
Dessa medel är utvecklade 
för att inte ha någon åverkan på vare sig miljö, 
djurliv eller människor.
www.andersen-contractor.se

Maximalt oljeflöde till ett hydrauliskt redskap, utan 
att göra avkall på minilastarens standardfunk-
tioner. Det blir effekten när Giant ger möjlighet 
till dubbla hydraulpumpar på alla modeller. Brdr. 
Holst Sørensen introducerar tillvalet på årets 
MaskinExpo, Nordens största maskinmässa. Den 
extra pumpen skickar oljan genom en elventil till 
snabbkopplingen vid redskapsfästet och med 

Dubbla hydraulpumpar till samtliga Giant-
modeller introduceras på MaskinExpo

retur till tanken. “Med dubbla pumpar har det 
hydrauliska redskapet alltid maximalt oljeflöde, 
oberoende av justering av lyftarmen eller has-
tigheten, säger Lars Vad på Brdr. Holst Sørensen.

Kombinerat med handgas och handkoppling 
garanteras användaren optimal körkomfort och 
effektivitet.

www.giantminilastare.se



Tractive 
växellåda 

inuti!

Med en Pentruder kan du alltid förvänta dig högsta kvalitet,
tillförlitlighet och prestanda.

Prova en Pentruder du också  -  En  säker investering,
i utrustning som är  byggd för att hålla!

Alla Pentruder-maskiner är tillverkade i Sverige. Vi producerar precisionsdelar i vår egen  
verkstad, i moderna produktionsmaskiner och av de bästa europeiska, högvärdiga materialen. 
Med mer än 35 års erfarenhet från att utveckla och bygga transmissioner och betonghål-
tagningsutrustning vet vi vad som krävs och vad håltagaren behöver. 

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

Besök vår hemsida www.pentruder.com  
för mer information om våra produkter eller  

ring Björn på tel: 072 25 22 11 55.
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Trots att det ligger i pressen 
uppgift att vara kritisk måste 
årets upplaga av mässan 
Bauma och dess arrangörer 
tilldelas en eloge för en full-
ständigt optimalt genomförd 
mässa. Något liknande har 
hittills aldrig skådats alla 
kategorier. Utställarna var 
där. Besökarna var där. Och 
skapade tillsammans en 
branschfest för hela världen 
utan dess like. 

Så blev Bauma 2013:

Fulländad, excellent 
och optimalt global

Den tyska maskin- och anläggningsmässan Bauma slutar 
aldrig att överraska. Årets utgåva, som gick av stapeln mel-
lan 15-21 april i München slog rekord och blev tveklöst den 
bästa någonsin. För tre år sedan ställde naturkrafterna till 
det ordentligt när askmolnen från vulkanutbrottet på Island 
hindrade både utställare och besökare att flyga till mässan. 
Men i år kom inga naturkrafter i vägen vilken lockade både 
fler utställare och besökare än någonsin. 

  

Rekord i alla avseenden
Oftast brukar media hitta en hel del att gnälla över vad gäl-
ler branschmässor. Vilket också ligger i sakens natur och är 
medias uppgift att kritiskt granska. Men med Bauma 2013 
är det svårt vara kritisk då de positiva sidorna är så kraftigt 
överglänsande. Kort sagt var Bauma 2013 utomordentligt 
väl genomförd och lyckad. Mässan lockade fler besökare 
än någonsin och totalt besökte cirka 530 000 personer 
mässan under den sju dagarna. Drygt 200 000 av dessa 
kom från andra länder än Tyskland vilket är rekord och ger 
Bauma en än tydligare internationell status. De så kallade 
“Topp Tio-länderna” där de flesta besökarna kom ifrån var 
Tyskland, Österrike, Schweiz, Italien, Ryssland, Frankrike, 
Nederländerna, Storbritannien, Sverige och Polen. Besökarna 
kom från mer än 200 länder och andelen internationella 
besökare var som sagt större än någonsin. Märkbart många 
kom från länder i Asien samt från Sydamerika. 3 420 företag 
ställde ut från totalt 57 olika länder. Av dessa kom 1346 
utställare från Tyskland. Mängden kinesiska företag som 
ställde ut var som väntat omfattande och landade på drygt 
250 företag medan endast åtta ryska utställare fanns med 
vilket är lite anmärkningsvärt. Från Sverige ställde hela 56 

Tyska mässor är stora och tar på krafterna. Det är därför viktigt med vätskebalansen men maltnivån behöver 
hållas nere i största möjliga mån vilket kan vara svårt för vissa på mässor som Bauma.
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Så blev Bauma 2013:

Fulländad, excellent 
och optimalt global

En nöjd Martin Krupicka, vd för BROKK AB, visade 
upp nya rivningsrobotarna Brokk 60 (bilden) och 
Brokk 400 D samt ett antal nya rivningsverktyg från 
systerföretaget Darda GmbH.

Scanmaskin visade sitt breda sortiment och de senaste nyheterna i mässans A1-hall. 

Atlas Copcos monter utomhus var fylld till bredden med nya maskiner och utrustningar.

Tyrolits ringkap demonstrerades.
Nya lätta HF-väggsågen, WS220, var en av många 
nyheter i Husqvarnas monter. 
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företag ut. Ytan som man ställde ut på mätte totalt 570 000 
kvm och därmed har all existerande yta Messe München kan 
uppbringa använts. Så räkna inte med att mässan kommer 
att öka i omfång i framtiden. Ingen annan mässa inom 
maskin- och anläggningsbranschen kan idag mäta sig med 
dessa siffror. Redan innan mässans slut i år hade bokningarna 
för 2016 dragit igång och mässdatumen är redan fastslagna 
till 11-17 april.

  

Enormt gensvar från besökarna
Tidningen Professionell Demolering tillsammans med perso-
nal från internationella systertidningen PDi Magazine ställde 
som vanligt ut i egen monter i A1-hallen. Här distribuerades 
mässutgåvan PDi 2 som var den tjockaste utgåva i tidningen 
historia, hela 124 sidor. Ett antal tusen exemplar av tidningen 
delades ut och de sista exemplaren gick åt redan på fredagen. 
“Vi har aldrig tidigare haft en sådan åtgång av tidningar och 
då delades heller inte tidningen ut aktivt utan varje besökare 
fick själv plocka tidningen från tidningspallen. Vi är mycket 
nöjda med mässan”, säger PDis amerikanske försäljningschef 
Darren Dunay.

  Bauma har idag 12 inomhushallar där vardera är minst 
lika stor som en fotbollsplan. I hall A1 återfanns de flesta 
leverantörer inom håltagning, golvslipning, stofthantering, 
vattenbilning och lätt rivning. När mässan öppnade klockan 
9.30 på måndag den 15 april var köerna redan långa vid 
varje entré till mässan. Trängsel rådde i hall A1 redan från 
start. “Jag har aldrig varit med om en sådan rivstart redan 
från första dagen. Bauma brukar har mycket folk redan vid 
öppningsdags men denna gång var det rekord”, säger Mikael 
Karlsson som är redaktör för PDi Magazine. 

  Produkter och utrustningar för rivning och återvinning 
återfanns i huvudsak på utomhusområdet och i huvudsak på 
områdena F6 till F13.

  Men det var inte bara hårdflörtat tidningsfolk som 
imponerades. De utställare som Professionell Demolering 
pratat med var alla mycket nöjda med utfallet av mässan. 
Aldrig tidigare har man registrerat så många så kallade 
“leads” eller potentiella säljuppdrag. Omdömena var de 
samma oavsett vilken utställare man pratade med. Att som 
journalist bevaka en mässas nyheter brukar vara enklare ifall 
det inte är så mycket folk. Då har utställarna mera tid att prata 
och berätta. Men den här gången var det svårt att komma 
till. Kunderna flockades i montrarna och då har utställarna 
naturligtvis inte tid med journalister. Men med Baumas 
upplägg med en så kallad pre-Bauma-träff för journalister 
och utställare i januari där utställarna fick möjlighet att ge en 

förhandsinformation om sina nyheter har presskåren ganska 
god koll på de nyheter som skall visas på mässan. Pressen 
är därför ganska påläst redan innan mässan. Men trots 
detta väljer många utställare att offentliggöra sina nyheter 
först på mässan. I Professionell Demolering kommer vi att 
publicerar nyheter från mässan i våra utgåvor under hela året 
av utrymmesskäl. I den här inledande artikeln lyfter vi bara 
fram några exempel.

  

Stort nyhetsflöde
Nyhetsflödet på mässan kan betecknas som enormt. Ett 
flertal nya varumärken inom diamantverktyg och håltag-
ningsutrustning ställde ut. Det samma gäller även leveran-
törer av hydrauliska demoleringsverktyg och i synnerhet 
hydraulhammartillverkare som till synes aldrig sinar. Mängden 
liftar, grävmaskiner, kompaktlastare, markvibratorer, vältar, 
pumpar, hjullastare, elmaskiner, krossar, siktar och mycket 
mera var oändlig.

Många av de nya märkena kom från Kina men även 
andra länder i världen. En stor nyhet kom från finska kom-
paktlastartillverkaren Avant Tecno som för första gången 
visade sin nya rivningsrobot Robot 185 som marknaden 
väntat på ett tag. Nya rivningsrobotmodeller lanserades också 

HTC visade alla sina senaste nyheter ifråga om 
golvslipmaskiner, stofthanterare och nya diamant-
verktygssystem (se bilden nedan).
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Ny diamantkedja från ICS.

Husqvarnas vd Anders Ströby visar förnöjt den nya 
HF-ringkapen K6500.

av Brokk som överraskade med minstingen Brokk 60 samt 
en dieselversion av Brokk 400D. Husqvarna visade sina nya 
DXR270 och DXR300 som lanserades på World of Concrete. 
Husqvarna lanserade för övrigt en rad andra nya produkter 
på World of Concrete i USA som DM650, K760 och Diagrip2 
vilka på Bauma lanserades för den europeiska marknaden. 
Men som vanligt hade man en del kort i rockärmen så att 
säga. VD Anders Ströby visade förnöjt upp bland annat den 
nya HF-väggsågen WS220 och nya ringkapen K6500 som är 

delar av och drivs av den helt nya HF-plattformen.  Väggså-
gar, ringkapar och borrsystem är nu helt kompatibla och kan 
med en ny vagn enkelt transporteras på byggarbetsplatsen. 

  Det handlade mycket om högfrekvensstyrda och lätta 
väggsågar på årets Bauma. Pentruder presenterade sin nya 
integrerade väggsåg Pentruder RS12-NTGRA. RS12-NTGRA 
är en verklig innovation där man lyckats förena en kraftfull 
HF-styrd väggsåg, på 13,5 kW,  med ett litet format, med 
låg vikt och allt samlat i sågenheten som sitter på väggen. 
NTGRA ® står för integrerad, vilket innebär att drivmotorn 
och elektronik är integrerade med såg. Ingen separat nätdel 
behövs. De enda som behövs anslutningar är en 3-fas kabel 
och vatten.

   Vägg i vägg med Husqvarnas monter lanserade svens-
ka tillverkaren Aquajet Systems sin nya vattenbilningsrobot 
Aqua Cutter 410 som är den minsta och mest kompakta i 
företagets sortiment. Roboten är utvecklad för vattenbilnings-
jobb i extremt trånga utrymmen. Aquajet visades också sin 
stora robot Aqua Cutter 710. Även konkurrenten Conjet AB 
lanserade en uppgradering av sin robot 322 kallad 327. Den 
nya roboten är försedd med ett helt nytt datorstött styrsystem. 
Man visade även det populära minigeijersystemet Nalta.

  HTC Sweden AB visade sina senaste nyheter Diamond 
Xpress,  Big Block Xtreme, HTC 80 iD, HTC 1500 ixT och 
HTC 800RX med mera. I samma korridor inte långt därifrån 
ställde Pullman Ermator. Man visade i vanlig ordning stora 
delar av sitt breda sortiment av stoftavskiljare, luftrenare och 
inte minst föravskiljare. Under våren har man lanserat inte 
mindre än tre olika typer av föravskiljare, en big-bagvariant 
i C5500, en fatföravskiljare samt en containerföravskiljare. 

  Scanmaskin tog med sig sina nyheter som man visades 
på Byggmaskiner vilka omfattade bland annat den nya höj- 
och sänkbara stofthanteraren ScanDust 2900 samt golvsli-
parna  Scan Combiflex 330, utmärkt även för kantslipning, 
450NS, 500PD och 500i. Man visade också sin nya golvslip 
för trägolv Scanmaskin 18.

  Hilti bjöd också på en del nyheter. Den nyhet man lyfte 
fram mest var högfrekvenssågen Hilti DST 10-CA. Sågen är på 
10 kW, kraftfull med låg vikt där allt integrerats vilket gör den 
enkel att transportera och arbeta med. En rad olika nya funk-
tioner har inkluderats i den nya radiostyrda kontrollådan. Den 
stora nyheten som man lyfter fram är funktionen Cut Assist. 
Styrenheten håller själv reda på när sågningen börjar bli klar 
vilket gör att håltagaren kan jobba med andra saker under 
själva bearbetningen och arbetet blir därmed mera effektivt. 

Nya HF-ringkapen från Husqvarna.

Conjet AB släppte en ny version av Conjet 322 kallad 327. Det unika är ett helt nytt data- och styrsystem.
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Hilti lyfte också fram sin nya satsning på GPR-utrustning för 
håltagare, något som även börjar vinna mark i Europa. Man 
visade bland annat en diamantvajer som erbjuder säkrare 
och mera effektiv vajersågning.

  Mässans kanske mest futuriska monter var Tyrolits som 

ställde ut med en mycket ren monter med fyra så kallade 
stationer för borrning, sågning, golvsågning och fräsning. En 
stor nyhet som visades var en ny står åkbar fräs för vägarbe-
ten kallad Bump-Grinder PC4500 från Tyrolits amerikanska 
dotterbolag Diamond Products. Andra nyheter som lyftes 

fram var nya borrsystemen DRU250*** DRA400*** och 
golvsågen FSG513***. Tyrolit hade liksom Husqvarna och 
Hilti stora montrar inomhus samt demonstrationsmontrar 
utomhus. Den största demo-montern utomhus stod dock 
Husqvarna för där man demonstrerade hela sitt sortiment. 
Den stora mängden svenska håltagare och rivare som besökte 
mässan besökte också det populära vilorummet Pierres 
Bodega hos Husqvarna.

  Som på alla byggmässor numera är golvslipnings-
utrustning med tillhörande stofthanteringsutrustning ett 
stort inslag och så också på Bauma. HTC och Scanmaskin 
samt Pullman Ermator har vi redan nämnt som deltagare 
på mässan. Sedan kan listan göras lång av leverantörer av 
golvslipar för slipning och polering av betonggolv. Några 
namn var Schwamborn, Sase med samarbetspartner MKS 
Funke, Dr Schulze som lanserade sitt program av golvslipar 
och många flera. Svenska tillverkaren Dustcontrol ställde ut 
genom egna tyska dotterbolaget och visade bland annat 
luftrenaren Aircube 1200, Aircube 2000 och nya effektiva 
stofthanteraren för golvslipningsuppdrag DC5900. 

  På luftrenarsidan fanns även nykomlingen SILA Pro-
ducts med på ett hörn på mässan och visade delar av sitt 
sortiment och bland annat den effektiva saneringsramen 
som gör renovering av små utrymmen effektivt dammfria. 

  Ett annat populärt inslag bland framförallt tyska 
tillverkare som Lissmac, Cedima och Rellok med flera var 
bland annat stora golvsågar, fräsar och spårfräsar. Många 
hade tagit upp produktspåret att fräs spår i asfalt och betong 
för läggning av fiberkabel. Den här tekniken verkar fått fäste 
ordentligt på den tyska marknaden. De produkter som man 
direkt relaterar till maskinuthyrningsbranschen som pumpar, 
liftar, markvibratorer, vältar och andra produkter som kan 
hyras med fördel var ganska jämnt fördelade inom- och 
utomhus. Detta innebar att man fick använda apostlahästarna 
till stor del. Trots att omsättningen av tysk öl var gigantisk 
på mässan lär de flesta besökarna ha gått bort de extra 
kalorierna ölen förorsakade. Hyrex-Kedjans ordförande Sune 
Almqvist berättade att han under några dagar trafikerat i 
princip hela mässan från början till slut och registrerade en 
hel del intressanta nyheter.

  

Gigantiskt utomhusområde
Mässvädret denna gång var ganska varierat och bjöd både 
på några riktigt varma dagar i början av veckan som sedan 
bytte till betydligt kallare väder och en del regn. Många valde 
att plöja igenom inomhushallarna de varma dagarna och tog 

Nya saxen CC3300 från Atlas Copco.

Intresset var stort för nya rivningsroboten från Avant Tecno, Avant Robot 185.

Professionell hantering av byggdamm från Pullman Ermator lockade många besökares intresse. 
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sig an utomhusdelen när väderleken svalnat av. Utomhus-
området var minst dubbelt så stort som inomhusytorna så 
man gjorde klokt i att sätta på sig ett par ordentliga skor. 
Bästa sättet att få en överblick över utomhusområdet var att 
åka med något av de många tåg som trafikerade hela ut-
omhusområdet. Inom utomhusområdena F6 till F13 närmast 
inomhushallarna återfanns de flesta utställarna relaterade 
till Professionell Demolerings produktsektorer. Här huserade 
alla de stora namnen såsom Volvo, Caterpillar, Hitachi, Case, 
Liebherr,  Indeco, Brokk, Furukawa, Allu, Demarec, Atlas Copco, 
Sandvik, OilQuick, Avant Tecno, Chicago Pneumatics, Swepac, 
Haulotte, JLG, Ding Li, Alimak, GEDA, Haki, Elbörn, Garo med 
flera samt en rad av tillverkarna av mobil återvinningsutrust-
ning såsom Rubble Master, Atlas Copco, Sandvik, Metso, 
Gipo med flera.  Italien är ett land i kris, som bekant, i alla fall 
ifråga om hemmamarknaden som mer än halverats. Däremot 
satsar de italienska tillverkarna mer än någonsin på sin export. 
Merparten av de italienska märkena hade samlats i hall B3 här 
fanns namn som Trevi Benne, VTN, Promove, Simex med flera.

  

Innovationerna uteblev
Det finns oerhört mycket att säga om årets Bauma, så mycket 

att det ryms inte ens i ett helt nummer av Professionell De-
molering. Därför väljer vi att dela upp rapporteringen från 
mässan i samtliga av årets nummer av tidningen. Så håll 
utkik. Avslutningsvis kan sägas om mässans nyhetsvärde att 
mängden nyheter var för visso oerhört stor. Som journalist 
blir det snabbt ganska tröttande att springa runt på den 
ena presskonferensen efter den andra. Det är ofta en hel del 
tomma ord och presentationerna skiljer sig inte så mycket från 
varandra. Det är betydligt mera givande att besöka utstäl-
larna i sina montrar och prata öga mot öga och dessutom se 
produkter i verklighet. Många produkter består av komplexa 
tekniska lösningar och även som teknisk journalist är det 
inte alltid att allt faller på plats med en gång eller beskrivs 
på rätt sätt i text så att det blir förståligt för läsaren. Om än 
skörden av nyheter var omfattande så handlade det denna 
gång som så många andra gånger inte om några verkliga 
innovationer som lanserades utan snarare om bra och väldigt 
intressanta förbättringar. Nya Tier 4-motorer visades av de 
flesta tillverkare. Ett antal Hybrid-maskiner lanserades. Press-
folk går naturligtvis och suktar efter genombrott liknande 
när man började lansera de idag så vanliga golvsliparna för 
slipning och polering av betonggolv eller kompaktlastarnas 
intåg i branschen för att ge ett par exempel. Raden av 
förbättringar kan göras lång på årets Bauma men några 
banbrytande nya grepp togs som sagt inte på Bauma denna 
gång vad PD har registrerat så här långt. Man skulle kunna 
sammanfatta med att säga att årets alla nyheter knöt an till 
fyra områden; ökad effektivitet, lägre vikt och format, ökat 
fokus på miljö och säkerhet och slutligen stod ergonomin i 
än större fokus än tidigare.      

Aquajet Systems lanserade en verklig nyhet för vattenbilning i trånga passager, nämligen nya roboten Aqua Cutter 410.
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Nyhetsströmmen var stor i 
Husqvarna Construction Prod-
ucts monter på mässan Bauma. 
Företagets vd Anders Ströby var 
mycket nöjd när han visade upp 
de nya produkterna i synnerhet 
den nya HF-plattformen som i ett 
och samma system integrerar 
en rad olika högfrekvensdrivna 
produkter som nya väggsågen 
WS220, ringkapen K6500, borr-
systemet K650 med mera.

DM 650, kraftfull elektrisk 
borrmotor med låg vikt 

Husqvarna lanserar borrmotorn DM 650 med en ny typ av 
elektrisk högfrekvensmotor. Tillsammans med det tillhörande 
kraftaggregatet Husqvarna PP 65 är den både kraftfull och 
enkel att använda. Tack vare den mycket låga vikten och 
enkla inställningar passar den för de flesta borrtillämpningar.

“DM 650s mångsidighet gör att den lämpar sig för 
alla typer av borrning. Det är i stort sett den enda maskin 
ett borrproffs behöver”, säger Lars Gustafsson 
som är Global Product Manager för Husqvarna 
Construction.

Den starka elektriska borrmotorn, som är 
utrustad med den nya generationens högfrekven-
steknik, har hög effekt och kan drivas på både 3- och 1-fas. Den 
ger 6 kW på spindeln på 3-fas och 3 kW på 1-fas och väger bara 
16 kg, vilket ger ett enastående effekt/vikt-förhållande. Med mo-
mentförstärkningen minskar hastigheten för att öka borrmomentet 
när borren stöter på armeringar.

“Vi vill alltid erbjuda kunderna produkter med högsta prestanda 
och användbarhet och som underlättar de olika arbetsmomenten. 
DM 650 gör precis det. Det är en kraftfull borrmotor för en rad 
olika håldimensioner”, inflikar Anders 
Ströbym, vd för Husqvarna Constrcution 
Products.

DM 650 är perfekt för kärnborrning 
med en diameter på 100 till 600 mm. 
Varvtalsjusteringen i 18 steg säkerställer 
optimal hastighet för alla diametrar på 
borrkronor. Borrmotorn, som rekommend-
eras att användas ihop med tillhörande Husqvarna-stativ 
DS 450, är effektiv vid användning på armerad betong, tegel och 
andra byggnadsmaterial. Den passar väl för tyngre tillämpningar 
som borrning för vattenevakuering, ventilations- och rörkanaler 
samt gasledningar.

 
Hållbar konstruktion för ökad livslängd

DM 650 är utrustad med ett avancerat elektroniskt överbelast-
ningsskydd, Elgard. Systemet gör borrning vid maximalt tryck möjlig 
utan risk för överbelastning av maskinen. DM 650 har också en 

lysdiodsindikator för belastning, som vägleder operatören så att 
optimala prestanda uppnås.

DM 650 drivs med det separata kraftaggregatet PP 65, som 
också är kompatibelt med den elektriska kapmaskinen K 6500. 
Det är ett mångsidigt och luftkylt elektriskt kraftaggregat som passar 
för omgivningar som kräver ett minimum av vattenanvändning. Den 
digitala menyn och displayen gör det enkelt för operatören att ha 
kontroll över användningen och att planera för service och underhåll.   
Tekniska data – DM 650
• Effekt: 6 kW (3-fas)/3 kW (1-fas)
• Märkspänning: 480 V (3-fas)/230 V (1-fas)
• Spindelvarvtal: 125–240 rpm (enväxlad)/270–540 rpm 
   (tvåväxlad)
• Spindelgänga: 1 1/4” 7 UNC
• Rekommenderad borrdiameter: max 600 mm
• Vikt: 14 kg  
 
Tekniska data – PP 65
• Uteffekt: 7 kW (3-fas)/4 kW (1-fas)

• Vikt: 10 kg

Nya HF-kapen K6500
Husqvarna strävar ständigt efter att erbjuda kunderna in-
novativa och kraftfulla maskiner. Som ett led i detta lanserar 
företaget nu en helt ny elektrisk kapmaskin som bygger på 

en ny generation högfrekvensteknik. Med Husqvarna K 
6500 i kombination med det tillhörande kraftaggregatet 
Husqvarna PP 65 får användaren en av marknadens 
mest effektiva kapmaskiner.

“Våra kunder efterfrågar kraftfullare maskiner som 
är lätta att använda. Med K 6500 kommer vi att kunna 

erbjuda en kapmaskin med en uteffekt som är bland de högsta på 
marknaden och som dessutom är lätt att använda”, säger Johan 
Simonsson, global produktchef för kapmaskiner hos Husqvarna 
Construction. De viktigaste egenskaperna hos K 6500 är dess 
överlägsna ergonomi och det höga effekt/viktförhållandet. En 
annan fördel är att det går att driva K 6500 på både 
1- och 3-fas strömkällor. Med en effekt på upp till 
5,5 kW med 3-fas och 3 kW med 1-fas (230 V) 
är Husqvarnas mest kraftfulla elektriska kapmaskin 

hittills och en av de starkaste över huvud taget. 
Möjligheten att välja tillgänglig strömkälla 

ökar flexibiliteten hos K 6500. “K 
6500 är optimerad för att 

avverka en stor mängd 
betong snabbt samtidigt 
som den är skonsam för 

användaren genom den 
goda ergonomin. K 6500 är också utrustad med 

LED-indikator som visar den aktuella belastning på 
maskinen så att användaren kan maximera hastigheten för 
en så effektiv kapning som möjligt”, säger Johan Simonsson.

 
Brett användningsområde

Kapmaskinen och kraftaggregatet är båda lätta att bära och 
hantera tack vare deras låga vikt. Detta gör att kapmaskinen 
passar för tillämpningar där det är viktigt att lätt kunna transportera 
maskinen både till och på arbetsplatsen. Låga vibrationer bidrar 

Många nyheter 
från Husqvarna

också till bättre ergonomi. K 6500:s använ-
darvänliga design, med klingan centrerad, 
förbättrar ergonomin ytterligare.

Två nya rivningsrobotar 
från Husqvarna 

Den nya Husqvarna DXR 
300 är ett kraftfullt tillskott 
till Husqvarnas sortiment av 
fjärrstyrda rivningsrobotar. 
Med sina 22 kW kan den robusta DXR 300 erbjuda effektiv rivning 
i tuffa miljöer. Detta inte minst tack vare de nya stödbenen, som 
ger överlägsen stabilitet och tillåter en arbetsbelastning på över 
400 kg. Lanseringen av DXR 300 innebär ett stort steg framåt för 
Husqvarna när det gäller att kunna erbjuda kunderna en komplett 
serie med fjärrstyrda rivningsrobotar. “Nu kan vi erbjuda kunderna 
robotar i 1–2-tons-klassen”, säger Lars Gustafsson. Husqvarna 
DXR 300 är försedd med nya stödben, som från 2013 kommer 
att vara en del av standardutrustningen på modellerna DXR 270, 
DXR 300 och DXR 310. De nya stödbenen är 160 mm bredare 
än de som används i dag, vilket innebär ökad stabilitet för robotarna 
och kapacitet för en arbetsbelastning på över 400 kg. Trots detta 
väger DXR 300 endast 1,96 ton, vilket gör den till den lättaste 
fjärrstyrda rivningsroboten inom sitt segment.

 
Användarperspektiv
DXR 300 är försedd med en fast arm som möjliggör mycket precis 
positionering av verktyget och kräver minimalt med service. Med 
en räckvidd på 5,2 meter är roboten perfekt för rivning av betong- 
och tegelkonstruktioner, trapphus, yttertak och balkonger samt för 
känsliga områden som till exempel innergårdar.

“DXR 300 är bara 78 centimeter bred. vilket 
gör den lämplig för en mängd olika 
arbeten inom byggområdet”, säger 
Anders Ströby.
Men inte nog med DXR 300. 
Husqvarna lanserar också model-
len DXR 270 med låg vikt, 
kompakthet, stabilitet och som är mycket lättmanövrerad. DXR 
270, utrustad med nya stödben, ger hög stabilitet och räckvidd. 

DXR 270 blir ett komplement till Husqvarnas sortiment av 
kompakta, fjärrstyrda rivningsrobotar, som passar för 
arbeten både inom- och utomhus.

DXR 270 har utvecklats med tydligt användar-
fokus. De nya stödbenen med extra stor räckvidd ger 

ökad stabilitet.
www.husqvarnacp.se

Anders Ströby, vd för Husqvarna
Construction Products. 
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Nu lanserar företaget Andersen Contractor AB en 
ny version av tillverkaren Trevi Bennes kombisax 
MK. Den nya saxen har högre klippkraft, snabbare 
käftrörelser och käftbytet tar  endast tre minuter. 
Nyheten kommer att visas på MaskinExpo i 
slutet av maj.

Tredubblar kraften 
Tillverkaren Trevi Benne har utvecklat en ny MK 
kombisax med beteckningen MK P som har fått 
en uppdaterad design på käftar och cylinder. 
Kombisaxen har vidare utrustats med en så kallad 
Impact Booster som tredubblar bärarmaskinens 
arbetstryck. Tiden för käftbyte har också kortats 
ner ytterligare. MK P har i det nya utförandet fått 
en ordentlig boost, som ökar verktygets redan 
från början höga effektivitet.

Impact Booster är ett hydrauliskt system 
som är integrerat i verktyget. Det ger verktyget 
extra kraft när det behövs genom att automatiskt 
tredubbla bärarmaskinens arbetstryck. Maxtryck-
et är hela 750 bar vid ett arbetstryck på 250 bar.

Med ny design och Booster ökar verktygets 
prestanda vid demolering. Bland annat ger det  
hela 25 procent högre klippkraft. Exempelvis 
har modellen MK 23P med pulveringskäft, 
verktygsvikt 2500 kg, hela 260 tons klippkraft  
jämfört med 205 ton på standardversionen av 
MK. Verktygets käftrörelser blir också snabbare.

Snabb öppning 
och stängning

Öppnings- och stängningscykeln för verktygets 
käftar sker nu på endast 3,5 sekunder på 

Kombisaxen MK i ny 
kraftfullare version

tomgång, vilket är en halvering från tidigare 7 
sekunder. Arbetstryck och oljeflöde på bärar-
maskinen blir samtidigt lägre, vilket minskar 
bränsleförbrukningen med upp till 20 procent, 
berättar Marcus Jordeby på Andersen Contrac-
tor AB.

Verktygsbyte på tre minuter
Alla dessa faktorer samverkar och verktyget 
arbetar effektivare, även i riktigt motståndskraftiga 
material. Bättre penetrationsförmåga, högre klip-
pkraft och kortare arbetscykel kombineras 
därigenom med mindre miljöpåverkan.

MK kombisax har alltid haft snabbt käftbyte. 
Den tiden kortas ner ytterligare på MK P tack 
vare det nya IZI- Lock® låssystemet. På MK P 
görs bytet därför hela 40% snabbare, på bara 3 
minuter, På standardversionen av MK tar käftbytet 
5 minuter. En ny primär betongsaxkäft har också 
tagits fram särskilt till MK P. Därmed finns totalt 
6 olika käftar att tillgå. Sedan tidigare finns pul-
veriserare, stålsax, kombiklipp, nibbler och swiss 
pulveriserare/armeringsjärnklipp.

Tre storlekar med nya designen
Tre storlekar av MK P kombisax har tagits fram 
i den nya designen och utrustats med impact 
BOOSTER. Verktygsvikten ligger på 1900, 2500 

respektive 3200 kg. Tack vare högre effektivitet 
och prestanda kan de dessutom monteras på 
större maskiner än brukligt för verktygsvikten. De 
passar maskiner mellan 18 och 60 ton.
www.andersen-contractor.se
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Vi har tidigare berättat om den nya svenska tillverkaren av luftre-
nare, SILA AB, och lanseringen av företagets nya luftrenare SILA 
1000A och 2000A. Familjeföretaget från Gällö utökar nu sortimen-
tet med en mindre modell, SILA 600A som har en kapacitet på 600 
m3/h och är avsedd för mindre ytor, till exempel badrumsrenovering 
och mindre renoveringsjobb på ytor upp till 4x5 meter.

“Den stora skillnaden mellan SILA 600A och andra luftrenare 
för mindre ytor är att vi har skapat en ny utformning. Vi har byggt 
den på höjden istället för på djupet för att skapa en dubbelt så stor 
filteryta för det viktiga förfiltret. De gör att kapaciteten i luftrenaren 
inte sjunker lika snabbt”, berättar Andreas Lundin, marknadschef 
hos SILA, när vi träffar honom på Baumamässan i München. 

En annan stor fördel med den nya utformningen av SILA 600A 
är att den är smalare än andra mindre luftrenare. Det gör den bättre 
anpassad för att placeras i trånga utrymmen. 

“Du kan till exempel placera luftrenaren i dörröppningar, vilket 
är vanligt, utan att den tar stor plats. Det är enkelt att passera 
den”, berättar Andreas.

Precis som för de större SILA-modellerna så finns också 
det nya tillbehöret, Saneringsramen, på SILA 600A. Det 
är en genial konstruktion som gör att du snabbt och utan 
mängder av tejp skapar säkra barriärer mellan ren och 
dålig luft. Det går också att koppla en evakueringsslang  
på utblåset.  

“Men istället för en vanlig spiralslang har vi skapat en plast-
slang på rulle, 200 meter lång, som är enkel att montera med fyra 
skruvar och går lätt att skära av efter längdbehov.”

Dustcontrol lanserar ny luftrenare
Dustcontrol AB i Norsborg lanserar nu en ny luftrenare DC AirCube 
1200 med eco fläkt; Det är en kompakt, robust och högef-
fektiv luftrenare som i effekt och storlek befinner sig 

Det händer just 
nu en hel del på 
marknaden för 
stofthanterare, 
våtsugar och luftre-
nare. Det är dock 
framför allt tillverk-
are i Skandinavien 
som ännu en gång 
är på frammarsch 
och presenterar nya 
produkter som är 
smarta, effektiva och 
enkla att jobba med.
 

Dom tänker på luften du andas

mellan AirCube 500 och AirCube 2000. Samtidigt uppdaterar och 
förnyar också företaget AirCube 2000.

DC AirCube 1200 kan även an-
vändas i större rum tack vare 

sin höga kapacitet att rena 
luften (upp till 1060 m3/h). 
Den nya luftrenaren har ett 
chassi av rostfritt stål för att 
vara extra motståndskraftig 
mot skador. 

Fläkten är av radialtyp 
med ett kapslat fläkthus för 
att bygga upp ett högt tryck 

inom hela flödesom-
rådet. Detta innebär 
att enheten arbetar 
med stort luftflöde 
under filtrets hela 
livslängd. Fläkten 
har också en steglös 
hastighetsreglering 
för att kunna spara 
energi, till exempel 
under natten. 

Förnyade DC 
AirCube 2000 är en 
robust luftrenare 
med eco fläkt som 
har ett flöde på upp 

Tripp, trapp, trull. 
Det har på ganska 
kort tid hunnit bli 
tre storlekar av 
luftrenare från SILA. 
Den minsta och 
senaste, längst fram 
i bild, heter SILA 
600A. 

Dustcontrol lanserar en ny luftrenare, 
DC AirCube 1200 med eco fläkt.

Dustcontrol har också 
uppgraderat DC AirCube 
2000, som är en robust 
luftrenare med eco fläkt 
och ett flöde på upp till 

1800 m3/h.
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ett starkt val! 

Perfekt team vid rivningsarbete: RUBBLE MASTER med starka och effektiva kompaktkrossar 
och fraktionssorterare för återvinning av betong, asfalt och tegel. Lika bra på rivningsplatsen i 
tätbebyggt område, som på entreprenadanläggningen. Demarec med ett brett sortiment av 
kraftfulla verktyg för demolering och rivning, t ex pulveriserare, multiverktyg och skrotsaxar. 
Läs mer på www.opsystem.se

OP SYSTEM AB  BILLEBERGA    TEL: 010–456 70 00  

Läs mer!
Skanna

 QR-koden

  OBS!
Nytt telefon-

   nummer

Mästare på demolering och återvinning!

A KINSHOFER COMPANY

Pulveriserare
& Crackers

Skrotsaxar

RM80 GO!

RM60

TS3600

RM100 GO!

Pulveriserare
& Crackers
Pulveriserare
& Crackers
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Dom tänker på luften du andas
till 1800 m3/h. Det gör den till marknadens kraftigaste luftrenare 
enfas, enligt företaget. Eco fläkten kan regleras steglöst för att 
spara energi.

DC AirCube 2000 har ett förfilter på 0,7 m2 och ett mikrofilter, 
HEPA H13, på 10 m2 som renar luften från skadliga partiklar på 
ett mycket effektivt sätt (ända ner till 0,3 mikrometer). DC AirCube 
2000 är även utrustad med en indikatorlampa som lyser när det 
är dags att byta filtret.

Luftutblåset är riktat uppåt för att inte virvla upp damm som 
ligger på golvet. Maskinen kan vid behov läggas ner på golvet med 
utblåset på sidan. Med sin ergonomiska design blir den dessutom 
lätt att bära och transportera. Den är även förberedd för att ansluta 
evakueringsslang.

Ny generation från V. Brøndum
Danska företaget V. Brøndum A/S i Silkeborg breddar nu sitt utbud 
av RONDA luftrenare för byggbranschen med en nyutvecklad under-
trycksenhet, Negative Pressure Unit, som kallas RONDA 600 NPU.

Luftrenaren är konstruerad med fokus på hållbarhet och 
användarvänlighet och det är den första i en ny generation av 
luftrenare.

RONDA 600 NPU är uppbyggd kring en kraftfull radialfläkt 
som säkerställer ett högt luftflöde (max. 600 m³ / h), även när 
filtret är igensatt.

RONDA 600 NPU luftrenare är lämplig för till exempel 
renovering, rivning och målning där det tar bort farligt damm 
från inandningsluften. Det minimerar behovet av rengöring och 

Roger Berglund, VD för Dustcontrol GmbH i Tyskland, visar 
upp den nya luftrenaren, DC AirCube 1200, i München.

V. Brøndum har också precis lanserat 
en helt ny miljövänlig våtsug kallad 
RONDA 370. 
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Pullman Ermator har nyligen intro-
ducerat föravskiljaren C5500B, som 
är en vidareutveckling av den vanliga 
mobila C5500. 

IC300 är en annan 
nykomling i Pullman 
Ermators föravskiljar-
program.

Pullman Ermators 
nya stoftavskiljaren 
S26 Spånsug.

HTC 80 iD med inbyggd föravskiljare visades även på Bauma 
i Tyskland. Föravskiljaren GL PS är inbyggd i stoftavskiljaren 

HTC 80 iD, vilket ökar produktiviteten.

Nya RONDA 600 NPU är den första i en ny generation av 
luftrenare från V. Brøndum.

RECLEAN motorstopp.

 RECLEAN påsinsats.

förhindrar spridning av damm utanför arbetsområdet.
“Den nya undertryck enheten har utformats med ett starkt 

fokus på enkel användning, säkerhet och låga driftskostnader och 
vi har haft ett stort intresse för produkten, inte minst på Bauma i 
München”, berättar företagets VD Per Brøndum. 

Ett nytt inslag är att RONDA 600 NPU baseras 
på ett cylindriskt filter som består av ett 
tvättbart förfilter och ett huvudfilter.

De stora cylindriska HEPA H13 
huvudfiltret har en yta på 9,2 m2 som 
ger många fördelar. Den mycket stora ytan 
kommer att ge filtret ett längre liv, lägre 
tryckfall över filtret och följaktligen ett 
högre luftflöde. Samtidigt är det enkelt 
och dammfritt att byta filter med det nya 
filtersystemet.

Nya RONDA 600 NPU är mycket lätt 
att använda, har en mycket låg ljudnivå 
och är utrustad med varningslampor för 
igensatt filter.

V. Brøndum har också precis 
lanserat en helt ny miljövänlig våtsug 
kallad RONDA 370, som marknadsförs 
av Jerneviken Maskin i Sverige med nam-
net RECLEAN. Våtsugen kan anslutas direkt 
till själva håltagningen och kombinerar 
både kylning och slamsugning i ett 
och samma moment. Det förorenade 
vattnet tas om hand av sugen och renas simultant samt återvinns. 

RONDA 370 är en kompakt och robust enhet som både 
renar och återvinner. En synnerligen smart reningssystem med 
en separat slamm/dammpåse samlar upp avfallet. Det renade 
vattnet sipprar sedan tillbaka in i sugens uppsamlingsbehållare 
där det sedan pumpas tillbaka till borrmaskinen för att arbeta i 
kylningsprocessen. 

Detta gör att håltagaren förbrukar minimalt med vatten och 
man behöver heller inte samla upp det förorenade vattnet i tankar 
för senare deponi. 

RONDA 370 är utrustad med en kraftfull 1200 W by-pass 
sugmotor med en kapacitet på 2 400 millimeter VP och en kraftig 
ram med starka vagnshjul. Maskinen är enkel att manövrera och 
kan smidigt flyttas mellan jobben. Maskinen kan användas både 
som damm- och slamsug och fungerar lika bra för traditionella 
städuppgifter.

Föravskiljare med Big Bag-säck
Pullman Ermator har nyligen introducerat föravskiljaren C5500B, 
som är en vidareutveckling av den vanliga mobila C5500 som 
funnits på marknaden sedan långt tillbaka. C5500B är satt på 
en hög ramkonstruktion och uppsamlingen sker i en big bag-säck 
som rymmer 1 m3.

C5500B ger en betydligt längre drifttid då man inte behöver 
byta påse så ofta.  Dessutom är det väldigt smidigt och enkelt 
att byta ut säcken. Tanken är att man ska ställa en pall under big 
bag-säcken innan man börjar fylla den, när säcken sedan 
är full är det bara att köra undan pallen och säcken 
med en truck. 

IC300 är en annan nykom-
ling i Pullman Ermators förav-
skiljarprogram. Den är byggd 
som en liten container och rymmer 300 
liter. Trots sin volym så är den mycket enkel att 
flytta runt och även här görs tömningen enkelt 
med hjälp av truck. 

C5500B har 76 millimeter camlok 
anslutningar och levereras komplett med 
slang. IC300 finns i två varianter, 63 mil-
limeter anslutningar alternativt 76 millimeter 
camlok. Den går även att få med 150 liters och 600 
liters container.

En annan nyhet från Pullman Ermator är den nya 
stoftavskiljaren S26 Spånsug, som är speciellt framtagen 

för byggsågar i professionellt bruk och anpassad för att anslutas 
till ett containersystem.

Spånsågar ger ifrån sig lätt och flyktigt damm som kan vara 
mycket skadlig för hälsan. Därför är den här spånsugen utrustad 
med ett sköljbart grovfilter och HEPA H13-filter. Cyclonen har en 

speciell konstruktion där dammet kan falla direkt ned i påsen 
för att inte sätta igen filtren.

S26 är också utrustad med filter-
rensning, vakummätare för filterkon-
troll, timräknare samt trefas eluttag 
med automatstart. Och den levereras 
med fem meter 63 mm slang, fem 
meter 50 mm slang, handrör och 
golvmunstycke samt adapter till 
gersåg. 

HTC 80 iD med 

inbyggd föravskiljare
HTC lanserade nyligen den nya 

föravskiljaren HTC GL PS på World of 
Concrete i USA och senare på Bauma 

i Europa. HTC GL PS är en robust förav-
skiljare som separerar stora partiklar, som 

större flisor, metallbitar, skruvar och annat som 
kan förekomma på en byggarbetsplats, innan de når 

stoftavskiljaren. 
Det ökar stoftavskiljarens 

totala kapacitet och gör att filtren 

håller avsevärt längre. Föravskiljarens höjd kan 
ställas in och de stora gummihjulen gör maskinen 

lätt att förflytta.
Nya GL PS är inte bara en tom burk som föravskil-

jare. Denna speciella enhet har genomgått omfattande 
tester och är konstruerad för optimalt luftflöde för att 
separera ut stora partiklar. Bypass ventilen möjliggör 
kontinuerlig drift. Användaren kan byta föravskiljarens 

dammpåse utan att stänga av stoftavskiljaren, vilket 
sparar värdefull tid.

Longopac-systemet, som är standard på GL PS, 
gör det också mycket smidigt att hantera slipdammet. 
Andra egenskaper är justerbar höjd för enkel trans-
port, antistatiska slangar med camlock-kopplingar 
samt stora gummihjul.



HTC Sweden AB

Postadress: Box 69, 614 22 Söderköping

Besöks-/godsadress: Klevvägen 7 

614 92 Söderköping

Telefon: 0121-294 00. Fax: 0121-152 12 

E-mail: info@htc-sweden.com

* Kampanjvillkor: Gäller vid köp till 2012 års listpris. 
Kan ej kombineras med andra rabatter och gäller 
endast kunder i sverige. Inbytesmaskin ska lämnas 
hos HTC i Söderköping. Kampanjen är giltig t.o.m 
31/12-2012. Max 50 st per kund. Samtliga priser är 
exklusive moms och frakt.

www.htc-floorsystems.com                   Besök oss på Maskinexpo 23-25 maj Monter: 1133

MARKNADSLEDAREN
DIAMANTVERKTYG
GOLVSLIPMASKINER
GOLVLÖSNINGAR
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ALLU Sverige 
lanserar en rad helt 
nya hydrauliska 
produkter
Det handlar om generatorer, kompressorer, 
högtryckspumpar, svetsar och dränkpumpar och  
ALLU Sverige AB inleder därmed ett samarbete 
med finska Geneset och blir generalagent för 
deras produkter i Sverige. Geneset Powerplants 
Oy är välkända världen över för sin mångfald 
av driftsäkra generatorer men erbjuder även ett 
brett sortiment hydrauldrivna produkter med hög 
kapacitet och problemfri drift som främsta kän-
netecken. Gemensamt för alla de hydrauldrivna 
produkterna är den kompakta storleken, den 
enkla installationen samt den tysta och vibra-
tionsfria gången. 

 Behovet av elektricitet ökar hela tiden och 
med en strömkälla i fordonet finns det alltid 
tillgång till kraft på de mest avlägsna platserna

www.allu.net

Att företaget Carlsson & Co AB i Skogstorp 
utanför Falkenberg firar 20-årsjubileum i år har 
vi berättat om förut. Men nytt är att företaget 
tilldelats hederspris i Svenska Mässans Ar-
betsmiljöpris 2013. Priset delades ut på mässan 
Byggmaskiner i mars. Man fick priset för sin 
produkt Messersi TCH R 16 FED som världens 
första riktigt batteridrivna larvgående dumper, 
självklart med självlastning.

Produkten tillverkas av italienska Messersi 
som gör väl beprövad självlastande minidum-
prar. Messersi TCH R 16 FED konvertering till 
batteridrift ger många fördelar såsom ökad 
miljövänlighet utan några som helst avgaser. 
Ljudnivån har sänkts tillika vibrationerna. Maski-
nens behov av olja har minskats betydligt och 

Satsa på säkra rutor
Hammerglass AB i Förslöv ti l lverkar och 
marknadsför okrossbara glaslösningar inom 
ett antal produktområden varav Fordon är ett 
av de största. Varje gång Hammerglass kon-
taktar företag som sysslar med demolering och 
sprängning brukar det resultera i en order. “Vi 
är förvånade över att branschen ej ser mer på 
förarsäkerheten. De maskinförare som råkat ut för 
allvarliga incidenter skattar sig idag lyckliga över 
att de klarat sig, tack vare att deras arbetsgivare 
investerat i Hammerglass”, säger en representant 
från Hammerglass. På mässor och temadagar hos 
de stora maskinleverantörerna uppmärksammas 
Hammerglass. På Hammerglass är man glada 
för det men undrar var är alla skyddsombud är?

Hammerglass är en reptålig, kemikalieresis-
tent polykarbonatskiva, 300 ggr starkare än glas 
och i det närmaste okrossbar. Hammerglass-
skivorna är belagda med en tunn hinna av 
kiseloxid som skyddar mot repor och slitage. Kort 
sagt handlar det om Nanoteknologi som även ger 
ett UV-skydd på 99,96%. Detta hindrar också att 
rutorna grumlas eller bleks med tiden.

Hammerglass passar i alla fordon som tåg, 
bussar med mera men framför allt i entreprenad-
maskiner, skogsmaskiner, traktorer, truckar och 
kranar. Ofta används dessa fordon i tuffa miljöer 
där risk finns att glasen i hytterna krossas av 
kringflygande föremål. Krossas rutan under ar-
betets gång kan det vara risk att föraren skadas av 
glas eller inflygande föremål. Med Hammerglass 
garanteras en säkrare tillvaro. Även vandalism 
eller inbrott skapar problem. Ett asfaltlag kom till 
jobbet en måndagsmorgon och hittade samtliga 
arbetsfordon med krossade rutor. Det hade regnat 
under helgen och hytterna var fulla av vatten och 
krossat glas. En krossad ruta kostar pengar. Man 
förlorar arbetstid och ännu mer pengar.

Inom gruvdriften kan odetonerat sprän-
gmedel (dolor) och skut innebära livsfara för 
föraren. Arbetsmiljöverket har beslutat om nya 
föreskrifter för berg- och gruvarbete, gällande 
från 1 december 2010. Vid risk för dolor eller vid 
knackning av sten skall särskilda glas användas. 
Hammerglass har sprängtestats av SP i Borås. 
En 12 mm Hammerglass-ruta med infästning i 
Hammerglass ramsystem står emot 3 kg TNT 
som detonerats på tre meters håll. Rutorna märks 
”RABS Approved”. RABS är en beteckning för 
fordonsrutor godkända för arbete där det kan 
finnas risk för dolor, fallande stenar eller vid 
stenknackning. Rutorna har testats och godkänts 
i följande klasser:

R43: Omfattande test av fordonsrutor, 
obligatoriskt om fordonet kan köra fortare än 
50 km/h.

AXE: Skarpt föremål (EN356 i klass P8B), 
där rutan har stått emot 72 slag från en maskin-
monterad yxa. BLAST: Tryckvåg vid detonation 
(EN13123-2 och EN13124-2), där 3 kg TNT har 
detonerats 3 meter från ruta i godkänd stålram.

STONE: Tungt föremål i stor hastighet 
(EN15152-2), där en 1 kg tung aluminiumpro-
jektil har skjutits mot rutan i 450 km/h, med 90 
graders vinkel mot skottet.

www.hammerglass.se

ALLU Sverige presenterar en helt ny serie sort-
eringsskopor under MaskinExpo. Det handlar om 
en lättare serie skopor för små och medelstora 
maskiner.  Särskilt utmärkande för nya DL-serien 
är sorteringskonstruktionen med tänder som 
roterar igenom ett toppgaller. Utöver den nya 
sorteringskonstruktionen är skopan designad som 
de redan kända Allu Sikt- och Krosskoporna med 
inbyggda motorer, serviceluckor utanför materi-
alflödet, hållbar och servicevänlig konstruktion.

Bland fördelarna med nya DL-serien är att 
skopan är en så kallad kladdfri konstruktion som 
garanterar hög kapacitet även i våtare material. 
Skopans toppgaller bär mestadelen av mate-
rialvikten vilket är kraft och slitagebesparande 
och ger kontinuerlig rotation.  De enkelt utbytbara 
slitdelar sänker dessutom driftkostnaderna. Den 
enkla och smarta konstruktionen ger en hållbar 
och servicevänlig skopa.

De nya Sorteringsskoporna finns tillgängliga 
för grävmaskiner mellan 4-12 ton och hjullastare 
och traktorer mellan 2-8 ton. Alla modeller har ett 
oljebehov mellan 40-70 l/m och kan köras utan 
läckoljeledning, även säkerhetsventil är standard 
i alla skopor.

www.allu.net

Ny sorteringsskopa 
för små maskiner

Tekniska data
Modell   DL 2-09 DL 2-12 DL 2-17

Vikt (kg)   430  540  695
Volym (m3)   0,4-0,5 0,5-0,6  0,8-0,9
Oljebehov (l/m)  40-70 40-70  40-70
Grävmaskiner (t)  4-12  7-12  9-12
Hjullastare (t)  2-8   3-8   4-8

Smart eldumper från Carlssons
den olja som använts är naturligtvis miljövänlig.

Messersi TCH R 16 FED är en perfekt mini-
dumper för känsliga miljöer där det ställs höga 
krav på säkerhet och miljö, Messersi TCH R16 
FED är en bra jobbarkompis för håltagare och 
inom bygg- och rivningsbranschen. Maskinen 
klarar 3-3,5 timmars effektiv körning på en 
laddning och kan snabbladdas på en timma 
och därefter klara av ett nytt arbetspass igen. 
Maskinen drivs av batterier som klarar 1500 
laddningscykler vilket innebär minst 5 år 
miljövänlig körning. 

Så fort man släpper spakarna på maskinen 

går den ner i standby-läge vilket innebär att 
motorn inte går på tomgång i onödan, inga 
tomgångsavgaser. Dumpern innehåller mindre 
oljor (ingen motorolja, mindre hydraulolja, ingen 
bensin eller diesel) vilket gör den mer miljövänlig, 
inga avgaser, lägre ljudnivå mindre vibrationer 
och låg tyngdpunkt ger säkrare körning. Man 
kan arbeta med maskinen i känsliga miljöer till 
exempel inomhus vid rivningsarbete eller där det 
är känsligt i buller hänseende, där alternativet 
tidigare varit skottkärra, detta spara kroppen 
oerhört mycket.

www.carlsson-co.se



Det har varit ganska mycket snack sedan finska tillverkaren 
Avant Tecno förvärvade rivningsrobottillverkaren Finmac 
Demolition för ett par år sedan. Branschen har väntat och 
väntat på att se den nya skapelsen. Men Avant Tecno svarade 
med att den kommer men gav inget besked om när. Under 
senaste året har man dock hänvisat till mässan Bauma. Och 
visst, där stod den i Avant Tecnos monter på mässan. Avant 
Robot 185 som den nu heter. 

Goda förutsättningar
Avant Tecno är en av världens ledande tillverkare av kom-
paktlastare och har två decenniers erfarenhet från branschen. 
Man har redan idag ett sortiment av kompaktlastare med ett 
brett verktygs- och tillbehörsprogram som frekvent används 
i rivningssammanhang runt om i världen.  Avant Tecno är 
definitivt en tillverkare av rivningsrobotar som man kan 
räkna med. Man har både bred kompetens från utveckling 
av liknande maskiner och dessutom resurser att ta vara på 
service och eftermarknad då det redan finns ett utbrett nät-
verk. Så förutsättningarna för att detta skall bli något riktigt 
bra är goda. Avant Robot 185 är den första rivningsroboten 
man lanserar vilket tyder på att man inte tänkt nöja sig med 

Avant Tecno ger sig 
in i robotbranschen

endast denna modell. Premiärmodellen har alla de funktioner 
en riktig rivningsrobot skall ha men än så länge har den inte 
testats av någon svensk entreprenör var PD erfar. Designen är 
kompakt och man har inte kompromissat med effektiviteten 
eller räckvidded. 

Kraftfull och stabil med god räckvidd
Den eldrivna maskinen kan drivas antingen med en 32 
A / 15 kW eller 63A/18,5 kW vilket möjliggör flexibilitet 
och kraft när och där den behövs. Bommen är teleskopisk 
och har en maximal vertikal räckvidd på 5,5 m medan den 
horisontella räckvidden är 4,5 m. Utan tillbehör väger Avant 
Robot 185 två ton.

I motsats till traditionella robotar har all hydraulik och 
elektronik placerats i undervagnen. Detta innebär att man 
skapar en mycket lägre tyngdpunkt än hos traditionella ma-
skiner vilket ger säkra och stabila arbetsförhållanden. Robo-
ten är enkel och smidig att arbeta med sin kontinuerliga 360º 
rotation och 460 mm teleskoparmsförlängning. Maskinen är 
utrustad med tillförlitlig EPEC dator och användargränssnitt. 
Maskinen kan köras både med radiostyrning och kabel.

När utrymmet är begränsat kan den övre vagnen tas 
bort medan larvbanden kan köras separat. Maskinens höjd 
blir då så låg som 750 mm (1010 mm med stödben). Som 
standard och i transportläge är Avat Robot 185 1555 mm 
hög, 795 mm bred och 2200 mm i längd.

Avant Robot 185 kan utrustas med flera olika verktyg 
som hydraulhammare, betongsaxar, fräsar, gripar med mera. 
Rekommenderad maxvikt på verktygen är 275 kg. Maskinen 
är bland annat konstruerad att fungera bra med Avant Tecnos 
egna tillbehör som hydraulhammaren Avant B220. Ham-
maren levererar hela 1900 bpm och är den slagkraftigaste 
inom sitt segment. B220 är dessutom underhållsfri det vill 
säga att ingen smörjning behövs.

Avant Robot 185 är definitivt ett viktigt komplement 

Nu är det här, det tredje 
fabrikatet av nordiska riv-
ningsrobotar. Finska tillver-
karen Avant Tecno visade sin 
första rivningsrobotmodell 
Avant Robot 185 på Bauma i 
Tyskland.

och en följeslagare till Avant Tecnos breda sortiment av kom-
paktlastare. Maskinen har god potential men det är samtidigt 
viktigt för tillverkaren att tydligt visa att deras rivningsrobotar 
inte bara är just ett komplement utan att man avser att satsa 
målmedvetet just på rivningsrobotar. 

När lanseringen på den svenska marknaden kommer är 
oklart men vi hoppas se produkten i svenska distributören 
Nordfarms monter på Maskinexpo.

www.avanttecno.fi
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Marknaden för rivningsgrävare är väl etablerad men inga nya tillver-
kare har dykt upp under det senaste året. Förutom Avant Tecno med 
sin nya fjärrstyrda rivningsrobot. Men i den här artikeln riktar vi in 
oss på större maskiner och inte rivningsrobotar. Tvärtom har antalet 
aktörer minskat, efter ett tillkännagivande i februari att Holland-
baserade Rusch lagt ner sin stora avdelning för rivningsutrustning. 
Som en sann pionjär inom utrustning för rivning på hög höjd drab-
bades Rusch av oturen att ge sig in på marknaden vid fel tidpunkt. 
När bara överlevnad blir en bedrift, är det näst intill omöjligt att hitta 
någon som skulle vara villig att investera ett par miljoner euro i en 
state-of-the-art rivningsmaskin. Självklart betyder Rusch’ nedlägg-
ning av  rivningsmaskiner på hög höjd inte slutet för företaget. Men 
när Rusch fantastiska maskiner är borta, har den ändå förlorat en 
del av sin lyster. Marknadsmässigt, visar Turkiet framfötterna bland 
internationella leverantörer. Med sina statligt finansierade planer att 
riva 6.5 miljoner byggnader under de kommande 20 åren, har det 
blivit ett utmärkt tillfälle för dem att förbättra sina balansräkningar. 
Men de bör vara beredda på hård konkurrens, eftersom Turkiet har 
några starka hemsnickrade aktörer, såsom Hidromek som utan tvekan 
kommer tävla om en bit av marknadskakan.

Tre från Volvo CE
Volvo CE lanserar tre nya modeller, EC380DHR med 21m räckvidd, 
EC480DHR med 27m räckvidd och EC700CHR med 32m räckvidd, 
är ett tydligt bevis på att rivningsutrustning på hög höjd kommer att 
fortgå. Samtliga modeller är som standard utrustade med ett antal 
specialfunktioner för att garantera säkra och produktiva rivningsar-
beten. Maskinen och bommens känsliga delar är skyddade så att 
inte fallande rivningsmaterial skall skada. Sikten har blivit bättre. 
Finmaskiga nät på dörrar och motorhuv håller fina partiklar borta 
som kan orsaka överhettning av motorn eller ta sig in och skada 

andra delar av maskinen. Maskinens sidodörrar på båda 
sidor av motorkroppen har gjorts dubbel så tjocka 
för att skydda pumpar och kylare. EC380DHR och 
EC480DHR är utrustade med en Volvo D13 Tier 4i/
Stage IIIB-certifierad motor med lägre utsläppsnivå, 
ökad effekt och vridmoment. Produktiviteten har 
ökats med högre huvudhydraulik, bättre tryck och 
bättre hydrauliskt flöde, liksom ökad svinghastighet, 

Marknadens nya 
rivningsmaskiner

Mässan Bauma i Tyskland i april blev en 
perfekt plattform för lansering av nya 
grävare anpassade för tung rivning och för 
rivning på hög höjd. PDs Andrei Bushmarin 
presenterar i den här artikeln några av de 
nya modellerna som lanserats.



Rivnings-/sorteringsgrip

Möt oss på MaskinExpo!
Monter X51, X53

JÄ R FÄ LL A 08-36 69 70  |  K A R L S TA D 054-53 40 50  |  K ARL SKOGA 0586-595 10 
S Ö R B Y G D E N  0696-701 34  |  L U L E Å  0920-250 230  |  E S LÖV 0413-55 88 82

Entrack utökar sitt sortiment med rivnings- och sorteringsredskap från finska Ramtec. 
Ramtec har i snart 10 år tillverkat utrustning under varumärket Robi. Robiprodukterna 
motsvarar de högt ställda krav som branschen kräver avseende kvalitet och teknologi.

Multiverktyg

PulveriserareHanteringsgrip Rivningsgrip/kross

Rivningssax

Sikt-/krosskopa
grävmaskiner
Lastmaskiner

Entrack breddar med Robi.

Hydraulhammare

www.ramtec.fi

www.entrack.se

RECLEAN 
Våtsug med inbyggd 
rening av slamvatten

JERNEVIKEN MASKIN AB  •   TAGENEVÄGEN 1  •  HISINGS BACKA  • TEL: 031 - 52 01 16 •  WWW.JERNEVIKEN.SE
 

SÅ HÄR ENKELT FUNKAR DET

•   Fyll sugen med ca. 20 liter rent vatten

•   Placera sugslangen intill borrkaxet eller 
 anslut sugslangen till vattenuppsamlaren

•   Anslut vattenslangen från sugens 
 vattenpump till borrmaskinen/sågen

•   Börja borra

FILM:  Scanna in koden ovan med QR-läsaren på 
 din smartphone, eller gå in på vår hemsida 
	 och	läs	mer	under	fliken	under	nyheter.



28   Branschtidningen Professionell Demolering • 2-2013

körhastighet och en mera flexibel bom för rivningsarbeten.
www.volvoce.com

Två nya maskiner från NHC
NHC lanserade på Bauma sina nya mellanstora bandgrävarmodeller 
E75C SR och E85C MSR. Maskinerna är försedda med en turbolad-
dad Tier 4-kompatibel motor som uppfyller utsläppsnormer och 
befogenheter enligt direktiven för Tier 4. Tekniken med kyld avgaså-
terföring kombinerat med en enkel dieseloxidationskatalysator med 
efterbehandlingssystem gör så att allt bränsle kan användas som 
energi till att driva maskinen. Maskinen hittar själva den optimala 
arbetsformen tack vare att den är utrustad med en uppdaterad version 
av det intelligenta styrsystemet som reglerar alla funktioner. Systemet 
bygger på ett antal tryckgivare, en pump samt en magnetventil för 
att säkerställa en snabb reaktion på plötsliga förändringar i den 
hydrauliska belastningen. En av fördelarna med systemet är att det 
minimerar energiförbrukningen och gör maskinen naturligtvis även 
mera optimal att jobba med. Systemet sägs öka bränsleeffektiviteten 
med 31procent. E75C SR och E85C MSR marknadsförs som kompakta 
grävmaskiner men deras nya hytter har all den komfort som en stor 
maskin har. Den så kallade EVO-hytten är kompatibel med ROPS och 
FOPS Nivå II-reglerna, för extrema applikationer. 

www.newholland.com

Doosan biffar upp sin mellanklass
På Bauma visade Doosan Infracore Construction Equipment en 
ny stor bandgrävare som är konstruerad för att hantera ett brett 
spektrum av applikationer såsom tung schaktning, vägbyggen, 
anläggningsarbeten, rivning, stenbrytning och storskalig mate-
rialhantering. DX380LC-3 ligger i viktklassen 32-42 ton och har 
försetts med förbättrad sikt, komfort och produktivitet. Hantering 
och mobilitet har förbättras med en helt ny styrfunktion som är 
unik för Dosans maskiner. Maskinen drivs av Doosan DL08K 
6-cylindrig turboladdad dieselmotor. Genom användning av 
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avgasåterföring och dieselpartikelfilter med efterbehandling följer 
man Tier4-direktiven. 

www.doosan.com

JCB förbättrar bränsleeffektiviteten 
JCB har lanserat förstärkta versioner av modellerna JS260, JS330 och 
JS360 grävmaskiner. Maskinerna är skräddarsydda för framförallt 
rivningsarbeten med kraftiga bommar samt skydd som minimerar att 
känsliga delar på bom, maskin och verktyg skyddas. Bränsleeffektivitet 
har ökat med 8%. Ökningen har uppnåtts genom att använda samma 
hydrauliska teknik och det reviderade elektroniska styrsystemet i de 
tyngre modellerna som lanserats i JCBs mindre grävarmodeller. De 
nya grävmaskinerna är anpassade enligt Tier 4i och försedda med 
Isuzu motorer. Motorerna är turboladdade och har variabel geometri, 
avgasåterföring och dieselpartikelfilter.

www.jcb.com

Hitachi boostar upp ZX470LCH-5  
Maskinen ZX470LCH-5 hade premiär på Intermat förra året och 
är byggd för avancerade rivningsarbeten. Räckvidden ligger på 25 
respektive 27 meter. Enligt tillverkaren spelade kundernas respons 
en viktig roll i utvecklingen av denna maskin. Sikten har förbättrats 
genom att den övre horisontella delen av fönsterkarmen i förarhytten 
tagits bort för att ge en oavbruten vy över rivningsarbetet. Hytten 
kan dessutom lutas upp till 30° för att öka visibiliteten ytterligare. 
Manöverpanelen innehåller en monitor med ett larm som varnar 
om det finns risk för att maskinen kan tippa. Det finns också ett 
varningssystem för överlastning. Montitorn anger också automatiskt 
vilken hydraulkrets som skall användas för en viss sorts hydrauliskt 
rivningsverktyg.  

www.hcme.com

Sennebogen tar ställning för rivning
Bayern-baserade Sennebogen är kanske mer känd för sina kranar 
och materialhanterare än inom rivning. Men det betyder inte att den 
tyska tillverkaren inte har något att erbjuda rivningsentreprenörer. 
Rivningsmodellen 830 R-HDD har överträffat sig själv genom några 
utmanande jobb, bland annat ett renoveringsprojekt av en bro vid 
Marktl under 2011. Denna 43-tons grävmaskin har en räckvidd på 
16,5 då den utrustas med en skopa, sorteringsgrip eller rivningsverk-
tyg. Maskinens underrede kan utvidgas från 3 meter i transportläge till 
4.5 meter vilket ger ökad stabilitet i drift. Vad som gör att 830 R-HDD 
sticker ut från sina konkurrenter är den ursprungliga designlösning 
som gör att hytten lyfts upp till hela 2.7 meter vilket ger en oslagbar 
översikt över arbetet.

www.sennebogen.com

Liebherr visade 
ny rivningsmaskin på Bauma

Tyska tillverkaren Liebherr introducerade sin nya rivningsutrustade 
grävare R946 utrustade med Tier4i-motor. Den nya maskinen är 
byggd på R946s standardmodell och besitter alla fördelar som ingår i 
standardmodellen såsom ökad produktionskapacitet, bättre komfort 
för operatören och lättare att underhålla. Ett annat viktigt argument 
för nya R946 är den nya integrerade grävsystemteknologin vilket gör 
maskinens rörelser snabbare och mjukare. Maskinens dubbelkretsade 
Positive Control hydraulsystem tar till vara, till skillnad från andra 
system, maskinens hela kraft utan några tryckförluster. Ett annat 
argument med nya rivningsgrävaren från Liebherr är det dubbla 
snabbkopplingssystemet Likufix. Första snabbkopplingsystemet sitter 
i änden på standarddelen av bommen. Det andra snabbkopplings-
systemt vid verktyget längst ut på bommen. På någon minut kan 
bommen konverteras för traditionella grävarbeten och sedan växlas 
om till rivningsbom lika snabbt. Verktygsbyten mellan olika typer 
av rivningsverktyg går lika snabbt. Verktyg som kan användas är 
rivnings- och sorterskopor, pulveriserare, betongsaxar, hydraulham-
mare, skrotsaxar med mera. I övrigt är Liebherr-maskinen utrustad 
med alla typer av skyddsanordningar som skyddar dels operatören i 
hytten och dels känsliga delar på maskinen ifall fallande rivningsmas-
sor skulle träffa maskinen.

www.liebherr.se



MaskinExpo är en Fackfolkfest, mässan där det knyts kontakter och 
görs affärer. Till MaskinExpo kommer köpstarka kunder från hela 
landet och besökarna finns inom byggnation, vägunderhåll, entre-
prenad, åkeri, fastighetsskötsel, skogsbruk, lantbruk och bergsbruk.

  
Historik

1983 arrangerades den första MaskinExpo på Täby Galopp utanför 
Stockholm. Då samlade mässan cirka 50 utställare och besöksan-
talet var inte så högt. Men många utställare insåg att konceptet 
med en utomhusmässa i Stockholm var något att satsa på och gav 
MaskinExpo fortsatt förtroende. Det gjorde att mässan överlevde 
och växte år för år.

Med tiden har mässan breddats från utgångstemat entrepre-
nadmaskiner med tillbehör till att bli en omfattande mässa även 
för vägunderhåll, park och grönytemaskiner, verktyg med mera. Ett 
kännetecken för mässan är att den är väl representerad av många 
mindre företag som har möjligheten att visa upp sig till en rimlig 
kostnad och att det är en utpräglad branschmässa. 

 
Nordens största maskinmässa

Mässan blev till slut Nordens största maskinmässa.  Efter Täby Galopp 
blev Barkarby Flygfält utanför Stockholm en invand plats för mäss-
san. Här höll den till i många år fram tills för två år sedan då man 
blev tvungen att lämna platsen på grund av att Järfälla kommun 
beslutat att bygga bostäder på området. Arrangören av MaskinExpo 
förvärvade då ett landområde utanför Arlanda och samlade sin 
verksamhet i bolaget på Stoxa. Premiären för arrangemanget ägde 
rum den 24–26 maj år 2012. 

Ökade förväntningar
Förväntningarna blev gigantiska bland utställarna, besökare och 
säkerligen också arrangörerna själva. Det som är speciellt för områ-
det är att det är specialbyggt för just den här typen av evenemang. 
Utställarantalet landade på 545, en mycket bra siffra för att vara 
ett första arrangemang på ett nytt område. Men omdömena kring 
mässan blev blandade. Till viss del kan de blandade omdömena berott 
på de höga förväntningarna och att man hela tiden jämför med det 
gamla mässområdet på Barkarby flygfält samt lågkonjunkturen. 

MaskinExpo 2012 var 

premiärevenemanget 

på STOXA. Mässan 

lockade 545 utstäl-

lare och 26 475 fack-

besökare. Den 23–25 

maj slår mässan upp 

sina portar igen. I år 

fyller mässan 30 år.

MaskinExpo 
fyller jämnt

Nu när mässan inte längre är nykomling på STOXA-området blir 
det intressant att se de nya synpunkterna kring mässan. Arrangörerna 
fick en hel del kritik vilken man också tog åt sig och värderade vilket 
resulterade i en del förändringar av mässan vilket kommer att märkas 
på årets utgåva. Dock har utställarantalet sjunkit en hel del och vid 
presstopp av detta nummer var utställarantalet 412. En siffra som 
dock bör anses som god trots rekordet på 545 under 2012. 

Årets mässa kan beskrivas som att besökarna på MaskinExpo 
går en vacker väg över gröna fält, förbi björkdungar och vattendam-
mar. Utmed slingan ligger alla montrar vilket ska ge bra med besök 
för alla utställare. För att sprida besöken jämnt över dagen kan 
besökarna börja slingan vid entrén eller följa med en av mässans 
transporter till annan startpunkt. Möjligheter till provkörning och 
demonstrationer som ju är ett mycket viktigt inslag i mässans karaktär 
kommer att finnas precis som tidigare. Montrarna marknadsförs 
därför som arbetande montrar. 

 

Förbättringar
Trots mässområdets trevligt omväxlande och naturnära miljö framhöll 
många utställare efter premiären på STOXA ett antal svagheter 
som de ansåg borde rättas till. Man tyckte som sagt bland annat 
att området var alldeles för utspritt och att det blev för långt att gå 
mellan montrarna. 

Som en åtgärd har nu tågslingan med tidigare tre tåg byggts 
ut och sammanlagt tio tåg kommer att köra runt på området. 
Det kommer att finnas en tågstation och fasta hållplatser på 
området så att man kan gå av och på lätt samt stämma träff med 
kollegor. Man kommer lättare än tidigare att kunna ta sig runt 
området samt till och från området, utlovar mässans arrangörer. 
    En del tyckte att marken var för mjuk för de stora maskinerna. Nu 
är marken omdränerad. Under hela året har arrangörerna arbetat 
med att förstärka marken, dika ur samt lägga igen vissa dammar.

En stor fördel med det nya STOXA-området jämfört med 
Barkarby-fältet är att arrangörerna själva äger anläggningen. Det 
gör att de ostört kan utveckla området i oändlighet. På Barkarby 
Flygfält fanns inte de möjligheterna alls.  

En kritik som mässan fick 2012 var att utställningsområdet 
var stort och väldigt utspritt. Många tyckte det var jobbigt 
att gå. Till sin hjälp hade dock besökarna gratis skjuts 
med ett antal småtåg som trafikerade området. I år har 
man dels ändrat utställningsområdets layout och utökat 
antalet gratiståg. 

Carina Tegelberg är marknadschef för 
STOXA och svarar i den här artikeln 
på frågor om årets utgåva av Maski-
nexpo. Nedan en bild från fjolårets 
presskonferens med mässområdet i 
bakgrunden.
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Professionell Demolering
Monter P14.

Namn         Monter 2013
3M Svenska AB / Peltor  1617

AB Evergreen Solutions AB 2142

AB G Alexandersson   917, 919

AB Gårdscisterner   2150

AB Linjedon    1638

AB Rindab    2180D

Abelco Nordic AB   803

Abra Tech AB    983

AC Märkesprodukter AB  1145

Aebi Schmidt Sweden AB  1302

Aerfast AB     1661A

Agrar AB (Conpot)   P10

Agro Maskin AB   974 976

Agusteco AB    1604

AIRHAWK sittdynor - Automed  2167M

Alcon Högtryckstvättar AB  2146

ALFAB Service AB   300 302

Allumaskin Sverige AB  1309, 1311

AMAB Hydraul AB          1992A,1992B

AMAS SVENSKA AB   1303

Anboni AB     501

Andersen Contractor AB  102

Andersson attachment AB  2159

ARA MASKIN AS   1611

Arbetsvagnar Sweden AB  1343

ATA Bygg- och Markprodukter 961 963

Autokran Centret AB   503

En annan synpunkt som framfördes efter premiären på 
STOXA var att trafikhanteringen måste förbättras. Stora trafik-
köer bildades för att komma in till mässan. Det kommer man 
nu att åtgärda genom att anlita företaget Ramudden. De ska 
dirigera trafiken och se till att besökarna slipper köa in till mässan. 
Ramudden är specialiserade på tjänster som rör arbete på och 
längs våra vägar så som vägavstängningar, skyddsbarriärer, skylt- 
ning, trafiksignaler och bevakning.

“Vi kommer bland annat att ha egen personal på plats, 1–2 
TMA-bilar som guidar trafik och lastbilar samt ombesörja att det 
finns avståndsskyltar på alla tillfartsvägar ända fram till Maskin 
Expo”, säger Anders Gilberg som ser fram emot att “ i skarpt läge” 
få visa upp Ramudden för gräddan av Sveriges entreprenörer.  
     En annan viktig åtgärd är att man arbetat med att förbättra 
nätverkshanteringen. I år tillhandahåller  Net1 en lösning både för 
internet och telefoni. På MaskinExpo kommer mässans utställare 
att kunna växla över till Net1:s nät och ringa och surfa på det.  
   “Utställaren får ett 010-nummer. Det innebär att man 
ringer över vårt nät med en så kallad Voip lösning. Fördelen 
med en Voip lösning gentemot GSM-näten är att belast-
ningen på CDMA nätet inte blir lika hög som för övriga  
operatörer då samtliga deltagare på mässan trafikerar dessa nät. 
Vi kommer därför att leverera en stabilare uppkoppling”, säger 
Jonas Lindqvist, på Net1.

 
Besökarantalet

”Som det ser ut just nu kommer det att bli färre utställare än tidigare 
men vi tror att besökarantalet blir oförändrat, cirka 30 000 besökare. 
Vi hoppas att det kommer att bli en välbesökt mässa och kanske 
kommer man att se lite andra maskiner och leverantörer än man 
brukar”, säger Carina Tegelberg marknadschef för MaskinExpo. 

Drygt 400 utställare kommer att finnas på plats på mässan 
och bland de största är som vanligt Wacker Neuson, Liebherr och 
Sandvik.

”Många besökare har rest långt så möjligheter att hitta sina 

leverantörer och ställen där man kan vila och känna igen sig är 
viktig. Det kommer att finnas många punkter där man kan slå sig 
ner och fika, dricka vatten och kanske prata med sin leverantör eller 
en kollega”, fortsätter Carina Tegelberg. 

Mässan bjuder också på en hel del produktnyheter, många 
företag vill lansera sina produkter på mässan. Som exempel 
kan nämnas den nya lastbilen ”Mercedes Aros” som får Sve-
rigepremiär på MaskinExpo. MaskinMekano lanserar jordsor-
teringsverket Ls 300 PD och Närlant lanserar en hydrauldriven 
kantborste, två nya snöröjare, en kompaktlastare, en vedmaskin 
samt en släntklippare. Power Tools har tagit fram en ny minirigg 
för handhållna borrmaskiner som premiärvisas på Maskinexpo. 
Mowic visar Tracklce, ett nytt system som ökar kvaliteten på 
ruttprognoser och G Alexandersson visar nya Robogrind Stubfräs.  
   Mässarrangörerna samt besökare hoppas på att MaskinExpo ska 
bli den folkfest det brukar vara och att varje besökare ska kunna hit-
ta nya idéer och lösningar utöver det man kommit dit för att titta på. 
     Ett företag som heter Kalaset kommer att stå för maten. 
De har satsat på ett varierat utbud från världens alla hörn. 
På mässområdet bygger Kalaset upp ett gigantiskt mattält 
på drygt 2 000 kvadratmeter. Maten ska kunna hämtas från 
olika håll men förtäras i gemenskap på särskilda matplaster.  
     Hur mässarrangörerna väljer att fira MaskinExpos 30-årsdag vet 
vi i skrivande stund inte så mycket om. Men troligen kommer detta 
att uppmärksammas på olika sätt under mässans gång.

www.maskinexpo.se
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B&M Systemutveckling AB  1692E

BA Trading AB    1704

BAGA Water Technology AB 1615

Bala Agri AB    907

Beck Maskin Sverige AB  1336

Bedsab B. Edström AB  956

Be-Ge Industri AB   2172

Bengt Bergs Maskinservice AB 1325

Bergsmannen    519A

Berlex AB     960, 962

Bil & Traktorservice i Stigtomta  2168, 2170

Biltema Värmdö AB   2151A

Biolan Sverige AB   1659A

Bizzlight AB    1661B

Blinken Tools AB   1106

Bly´s VIP/Verktyg & Industripro. 918

BNT Nordic AB    928, 930

Bo Kastell Demoprodukter  1612

Bobcat Sverige AB   1937

Bonnet AB    936, 938

Bothnia Partners   519E,519F

Brdr. Holst Sörensen AS  927

Bridgestone/Firestone Sweden  959

Brodd-Son AB   1317, 1321

Brokk AB    1365, 1367

Bronto Skylift AB  900

BRP Sweden AB  2132

Brubakken AB   1112, 1114

Bygg.pro    2103

Båt o. Trailer i Stockholm 1312

Camoplast Solideal AB 968

Camperways AB  1128

Cardan Norden AB  1972

CEJN Norden AB  1150

Cerapid AB   1121

Certex Svenska AB  979

Cesium AB   1684

Clean Advanced Techn. 1605

CMT Cargo Modul Trading 1962, 1964, 1966

Cobra förlag AB (Direkt Kontakt) 916, 1101

Combi Wear Parts AB 922

Consultec ByggProgram 1692A

ContiTech Scandinavia 1767

Contrano    1340

Cordestam Maskin AB 2152

Crafttech Sverige AB  911

Cramo Sverige AB  1328

CRANAB AB / Slagkraft 1359

CW Jaktprodukter  1988

Dahl Sverige AB  985, 987

Datek Industrielektronik 1992E

Dekpol Ltd   1614

DEKRA Industrial AB  1692C

DESROCK AB   511

Diesel Motor Nordic AB 1624

Diesel Power AB  1635

Dinolift Oy    510, 512

DNB Finans   1314

Dometic Scandinavia AB 1659G, 1659H

Donaldson Europe  2167A,2167B

Drift & Underhållsteknik  964, 966

E.M.S. Teknik AB  1116

Eberspächer AB  1607

engcon Sweden AB  1932

Enskede Hydraul AB  1934

Entreprenadaktuellt AB P2, P4

EPOX Maskin AB  937

ESTI SRL    2167D

Euromaster AB   1342

Excidor AB   916, 1101

Exero    1988

Expander System Sweden 1668D

FANN VA-teknik AB   1602

FASSI Sverige AB   1984

Filterteknik Sverige AB  1661E

Finncont Oy    1970

FMV Farma Norden AB/AS  MW 953, 955

Fogelsta     2123

Forshaga Bil & Maskin KB  915

Frakta Lätt     1903

Fredheim Maskin A/S  301

Friggeråkers Verkstäder AB 1304

Frost Maskin AB   1138, 1140

Fuktspärrteknik AB   1148

Färmartanken AB   923

Förarmiljö AB    991

Gallmac Sverige   2106

Geonex Oy    104

GGP Sweden AB/Stiga  2112

GKN Driveline Service Scand. 2167L

GMM Container Sweden AB 1943

Goodyear Dunlop Tires Sverige  958

Grader Service AS   2161

Grönlunds Utbildningsservice 2167K

Gunnebo Industrier AB  1135

Göransons Maskin AB  903, 905

Götene Construction Equipment 1313

HAMAFO Teknik AB   1668V

Hammerglass Fordon AB  1977

HAMO Container AB   1990

HeatWork AB    925

Helms TMT-centret A/S  1139, 1141

Hema Verkstads AB   1659D

HillTip AB/Blizzard Plogar  939 941

Hinnagårds Mekaniska AB  2176

Hitachi Power Tools Sweden 970

Hjerpes Maskincentra  1639, 1641,  

      1643, 1640

Hogstad Svets AB   1621

Holms Industri  AB   1315

Holte Electronics AS   1661G

Honda MC Svenska AB  2144

HTC Sweden AB   1133

HULTDIN SYSTEM AB  1104

Hydac Fluidteknik AB   2171E

HYDRO-INSTAL T.SIERUTA,  1628

Hydroscand AB    1948

Hüllert Maskin AB  1942, 1944, 1946

2-2013 • Branschtidningen Professionell Demolering   33



34    Branschtidningen Professionell Demolering • 2-2013

UTSTällArFörTEcKNiNg
Hyreshuset AB    1660
Ilmi Oy     104
Imenta AB     1139, 1141
IMPAB AB     519C,519D
Indexator Rototilt Systems  1355
Industri & Marin Diesel AB  1706
Industri & Maringruppen  1692D
Industriverktyg IDG Tools  943
INOMEC AB    1637
Inspecta Sweden AB   1606
Interfleet Technology AB  1661O
Intermercato AB   1134
Isringhausen AB   1774
ITF Sweden AB    1601
ITLU AB     517
Ivarssons i Metsjö AB  1137
Jackon AB    1339
JBW Maskinlayout   1661L
JLM Ditch Witch   1329, 1331
JMs plåt & mek AB   2101
JOAB Försäljnings AB  1974
Jobman Workwear AB  809
JOSAB     1111
JTR Lining AB    1678
Järpås Komponenter AB  2103
JöTek Hydraulics AB   1333
K.T.S. Maskiner AB   1969
Kabe Rental AB    1616
Kaeser Kompressorer AB  1973
Karnag AB    1772
K-berg     1661M
Kedjan i Östersund AB  2105
Kejama Konsult & Trading  1603
Kellfri AB     2137
Klövenäs Steel and Trade  1152
Kojapo Hyr AB    2133, 2135
Konstgräsexperten   1661K
KPM Maskin AB   1901
KRANLYFT AB    977
Krossning & Sortering  107
KVD Kvarndammen   1144
KWH Pipe Sweden AB  2130
Kvänums Järn AB   1119
Leveranstidningen Entre.  1363,801b
Liebherr-Sverige AB   300, 302, 304
Liftway AB     1923
Lube-Tools Sweden AB  947
Lundaman Instrument  1904
Lundqvist Maskin & Verktyg AB/  
Svetsmaskinservice   945
Lyft & Surrningsredskap  920
Lynex ApS    1626
Låglyftar i Sverige AB  509
Låångs Industrier AB   1943
Malte Månson AB   1123
Marginalen Bank AB   972
MarketBook    2151D
Maskin Mekano  AB   101
Maskinentreprenörerna  1908
Maskinkontakten   2100
Maviteknik Oy    2165
MAXMODULER AB   972
MCB Larsson AB   1609
Meag Genevad AB   1142
Meiren Engineering OÜ  1933

Mercedes-Benz Sverige AB1976, 1978, 1980
Metso Minerals (Sweden) AB 105
Meusburger    1147, 1149
Michelin Nordic AB   1500
Midhage AB, Jack   1992D
MidTrailer AB    2147, 2149
Minimaskiner AB   929
Mobilteknik i Oskarshamn AB 505
Morio AB     934
Motec GmbH    1668L
Motivera AB    1610
MOTOREX Nordic AB  1302
Movax Oy Ltd    1986
Mowic AB     1692E
Mowit AB     1326
Multi Purpose Campers  1640
Munktellmuseet    1900
Munters Europe AB   1661F
MÅ Produkter    1955
Månsarps Svets & Maskin AB 1950
Mähler     1932
Märsta Hydraulik AB   1608
Möre Maskiner AB   1122, 1124
NCH-Kernite Lubrication AB 957
Net1 AB     801A,1651F
Nilfisk-Egholm A/S   2145
Nofa Janneniska AB   513
Nokian Däck AB   971 973
Norcar-BSB Oy AB   1981
Nordfarm Maskin AB   940 942
NORDICC     1338
Norditek AB    106
Norje Smidesfabrik AB  1931
Norrlandsvagnar AB   926
Novatron Machine Control   100
Nyströms Cement AB  1118
Närlant Import AB   1369
Näsström Maskin AB   2115
Olssons i Ellös AB   2114
Onslip     1651F
Orapi Nordic  AB   1642
P & T Verktyg AB   989
Parker Hannifin AB   2117, 2119
PEAL Mineral Processing AB 310
Personverktyg AB   1125
Peters Lastmaskiner AB  1105
PG Export AB    981
PG Marketing & Trading AB 1330
PG Rental & Trading AB  1330
Pipelife Sverige AB   1949
PlastInject Watersystem AB 2167H,2167I
Polaris Scandinavia AB  2140
Polyman Group Sweden AB 2163
Pon Power    1131
Power Tools AB    914, 1100
Powertent AB    2111
PPV AB     1347
Preem AB     1906
Entreprenadtidning, ATL  1120
Pritec vaculyft AB   1768
Proffsmagasinet AB   1341
Promotech Diesel   
Performance engineering AB 1622
Pronar Sp. Z o.o   1647
ProVia Vägmärkning AB  1110
Quickman Pro Trade AB  967
Randex AB    1956

RBT (Rockbreaker Tools) AB 519B
RC Holm A/S    1940
Redskaparna AB   965
REMU Oy     2178
Ren Väg AB    1325, 1327
Renault Nordic AB   1952
Repab Entreprenadmaskiner 311
Rexus Utbildningar   2167J
Robert Bosch AB   1686
ROBOTA AB    952
Rosenqvist Maskin AB 1917, 1919, 1921
R-P Demoprodukter   1668N
RSP GmbH    1935
Ruukki Sverige AB   811
S. Karosser AB    2120
S. Risa AS     1926
SABP Elteknik AB   1979
Safedriving 24 AB   901
Safety Seal Europe AB  1659I
Sala Motorcirkus   1688
Sandco Maskin AB   1907
Sandvik Mining and Construction   
Sverige AB    308
SB Grävtillbehör AB   1324
Scandia Maskin,   306
SCANDINAVIAN PILE DRIVING 690
Scandria AB    2171D
Scanlaser AB    805
ScanLoad AB    1765
Professionell Demolering/  
Svensk Rental Tidning)  P14
Segway Nordic    1914, 1916
Seko Väg & Anläggning  2180A,2180B
SIG AB     1767
Siljum Mekan AB   1975
Sinclairsholm Maskin   1992C
Sit Right AB    1934, 1936
SITECH Sverige AB   112
Skandinaviska Teknik &   
Smörjsystem AB   2143
Skoteråkarna Funäsfjällen  1625
Släp & Lastbils Påbyggnader   
i Övertorneå AB    1945
SMARTAB     2121
SMP Parts AB    1154, 1156
SMP Svensk Maskinprovning 1659B, 1659C
SlangSnabben    2174
Specma Tools AB   1613
SSAB EMEA    1668A
Start & Generator i Nacka AB 1661 N
Steelwrist AB    1701, 1703
Stockholms Plåt- &   
Gummiperforering SPG AB  932
Strands Fordonskomponenter 924
Strengbohm Eneby AB  1334
Ströman Maskin AB   1308
Ståhles Mining and Construction1136
Sundahls Maskinaffär AB  1927
SVAB Hydraulik AB   1902
Svarvén & Co. AB   935
Swea Energi SH   1905
Swed Motor AB    1501
Swedbank Finans AB  1345
Swedol AB    913
Sweep Sopmaskiner Sverige 2145
Svensk Hytt-Comfort AB  2167F,2167G
Svensk Åkeritidning   P12

Svenska Fergusonklubben  1649
Åkeri & Entreprenad   P8
Swepac  AB    969
Sveriges Vägmuseum  1900
Svets.pro     2103
Svevia Maskin AB   1316
Tele Radio Sverige AB  1692B
Terana AB     2125
Teupen Maschinenbau GmbH 503
Tidningen Insikt    2167E
TIKAB AB     931 933
TM Grandin Construction  1634
Traktor Nord i Uppsala AB  1928
TRAKTORCENTRALEN AB  2136, 2138
Trans-Auto AB    1620
Transtronic AB    519G,519H
Tranås Cementvarufabrik AB 1961
Tranås Wagnfabrik AB  1961
TREJON AB  978, 980, 982, 1300
Trelleborg Wheel Systems AB 944
Treman HB/Painaway Rehab 1633
Trendrehab i Sverige AB  1661J
Trimtec AB     1639, 1641,  
      1643, 1640
Trucking Scandinavia   1126
Tubex AB     2180C
Tumbo Bil AB / Sverigeflaket 1138, 1140
TYRI (KLE AB)    1692F,1692G
UMEC  EARfoon AB   1668B, 1668C
Uniteam AB    1911
Unoflow AB    2110
Uponor Infrastruktur AB  2155
USCO SpA    1629
UW-ELAST AB    2167C
Wacker Neuson AB   1130
Valla Vagnen AB   1108
Wasa Kredit AB    1353
Wavin     954
Veekmas Svenska AB  2148
Vendig AB     312
Verko Maskinkontakt AB  P6
Verktygsmännen i Stockholm 1619
Vermeer Viking AB   2157
WestBay Traliers   1113
Wexman AB    949
ViaCon AB    975
Vianor AB     971, 973
Vicky Teknik AB    1349, 1351
Wikers i Filipstad AB   951
Winn Marketing AB   1302
Vinninga Cementvarufabrik AB 2113
Wip AB   2171A,2171B,2171C
Wireexit Lock Sweden AB  2106
Work System Sweden AB  2107
Vretmaskin El & Mekanik AB 1322
VÅGLANT     1661D
Vägjobb i sverige ab   1335
XYLEM WATER SOLUTIONS AB 1994
Yanmar Sverige AB   2109
Yrkesakademin AB   2151B,2151C
Ysta-Maskiner AB   948 950
Z-aim AB     1618
ZDAS, a.s.     111
Zetterbergs Industri AB  1318
Zip-Up Svenska AB   510, 512
Zodiac Sverige AB   1341
Åhmans Motorslip AB  1501
Älvestad-Tanken AB   1668E
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Verktyg är en 
kategori inom 
rivningsbranschen 
som det alltid finns 
någonting nytt att 
lära sig om. PDs 
Jim Parsons rap-
porterar. 

Tillverkare strävar ständigt efter att förbättra 
sina produkters effektivitet, kvalitet och värde 
och hålla jämna steg med aktuella trender och 
förordningar. Samtidigt är företagen måna om 
att kunna leverera information som kan hjälpa 
nuvarande och potentiella kunder att hitta de 
verktyg levererar mest till bäst pris. Företagen står inför 
en ständig utmaning att hantera konkurrenskraften och 
minska kostnaderna. Information inspirerar till att vilja 
lära sig mer om vissa produkter och på så vis göra bättre 

Hammrande
nyheter

jämförelser. Det gör att ett 
verktyg kan ses ut med mer 

tillförsikt när det väl blir dags för 
köp eller uthyrning. Kunskap är verkligen makt 

och säkerligen lika kraftfull som de hydraulham-
mare som presenteras här.

    

FRDs FX serie breddas
Furukawa Rock Drill introducerade på mässan 

Bauma en ny modell i sin välkända FX-serie. 
Verktyget är avsett främst för tunneldrivning och 

revolutionerar den lilla marknaden för hydraulham-
mare inom tunneldrivning. Hammaren är konstruerad 

så att dess komponenter lätt går att byta ut. Slitna 
delar kan ersättas enkelt och snabbt, vilket i sin tur leder 
till ökad effektivitet.

FRDs tradition med nya lanseringar av nya genombrott 
fortsätter genom lanseringen av FX-serien. På Bauma 2004 
presenterade FRD konceptet ”F-Series II”, vilket komplet-

terade bolagets genomförande av EUs 
riktlinjer för att minimera vibrationer och bul-
lerexponering på arbetsplatsen. På Bauma 
2007 presenterade FRD andra generationen 

av F-Serien, vilket senare följdes upp år 2010 
med införandet av den fulländade FX-serien.

Genom kontinuerlig och intensiv forskning 
i samarbete med i Tokyos Tekniska universitetet, 
plus mer än 30 års erfarenhet av hydraulhamma-
retillverkning, har FRD ytterligare minskat bullret 
från hammaren. En kombination av en ny ham-
marmekanism i maskinhuset och gummipluggar 
som satts in i hammarens öppningarna har bi-
dragit till att minska bullret med 7dBA. Kontenta 
innebär mera kraft och mindre buller.  Dessutom 
med ett helt nykonstruerat dämpningssystem 
minimeras vibrationer i basmaskinen, vilket gör 
produkten enklare och bekvämare att kontrollera. 

De fyra verktygen från FX-serien som visades 
på Bauma har en vikt på 112kg till 300 kg för 
användning med 1,5 T till 7t bärare. Hydraul-

hammarnas justerbara tryckfunktion ger optimal 
prestanda i förhållande till verktygets kropp. FX-serien är 
utrustade med en stötdämpande ring, vilket garanterar 
en lång livslängd även i de mest ogynnsamma förhål-
landen. FRD betonar också enkel service. Den främre 

delen av verktyget kan servas från utsidan utan att höljet 
från hydraulhammaren tas bort. 

Tekniska specifikationer
   FX25   FX35   FX45  FX55
Tjänstevikt:   113   157   208   280
Höjd: (mm)   1,015  1,116  1,227  1,330
Arbetstryck: (bar)
  min  100   120   120   120
  max  140   160   160   160
Oljeflöde:  (l/m)
  min  18   24   30   40
  max  32   42   56   72
Slagfrekvens: (s/mi) 
600-1,500 600-1,300 600-1,100 500-1,000
 Mejseldiameter: (mm)  45  52  60  68
 Effektiva längd: (mm)  293  322  355  378
 Vikt (kg)    5  8  11  15
 Bärare: (t)  1,35-2,5  1,9-3,5  3,0-4,5  4,0-5,5

XP-serie på Bauma
FRD visade sin XP serie av stora hydraulhammare på Bauma, 
som har utformats för att hantera ett bredare utbud av 
applikationer. Dessa lämpar sig också särskilt mycket för tun-
neldrivning. Verktygen är flexibla och klarar flera olika typer 
av uppdrag. Hammarna har försetts med en rad intressanta 
funktioner som exempelvis en spärr som förhindrar att ham-
maren startas vid full energi om inte kolven är i arbetsläge. 
Konstruktionen innebär att påfrestningar kunnat minskas på 
hela systemet. FRD patenterade underhållsfria dammstop 
förhindrar också att damm tränger in i slagmekanismen 
av hydraulhammaren, vilket resulterar i längre livslängd av 
verktygets slitdelar.

    
Tekniska specifikationer
  F12XP  F19XP  F22XP  F27XP
Tjänstevikt (kg)  880  1,260  1,650  1,805
Höjd med stång (mm)  2,100  2,270  2,348  2,455
Arbetstryck (bar)
 min  160  160  160  160
 max  180  180  180  180
Oljeflöde  (l/min)
 min  100  120  145  155
 max  130  155  180  190
Slagfrekvens (s/min)  450-900  400-750  360-700  340-650
Slagenergi max (J)  2,320  3,579  4,572  5,118
Mejseldiameter (mm)  105  120  135  140
Effektiv längd (mm)  650  700  725  750
 Vikt (kg)   68  100  128  145
Basmaskinvikt (t)  10-16  12-19  16-25  20-30

  F35XP  F45XP  F70XP  F100XP
Tjänstevikt (kg)  2,385  2,985  4,315  6,500



Höjd med stång (mm)  2,648  2,850  3,235  3,800
Arbetstryck (bar)min  160  160  160  160
 max  180  180  180  180
Oljeflöde (l/min)
   min  175  200  250  280
   max  220  250  340  390
lagfrekvens (bpm)min  320-600  300-500  250-500  200-350
Slagenergi max (J)  6883  8829  13.667  15.690
Mejseldiameter (mm)  150  165  180  210
  effektiva längd (mm)  775  800  860  990
  Vikt (kg)   150  215  270  480
Slang inre dia (mm)  25  32  32  32
Basmaskinvikt (t)  25-40  30-50  45-70  65-100

Andra Ramtecprodukter som visades upp på Bauma var 
CG20R krossgripen, hydraulhammaren EH140, multiprocessorn 
MP19R, rivningsgripen DG15CP och krosskopan MM062.

    
Tekniska specifikationer BH32
Working Vikt (kg)       275
Impact hastighet (slag / min)     600-1,800
Arbetstryck (bar)       90-40
Tryckavlastning, min (bar)     140-190
Oljeflöde intervall (liter / min)     35-90
Verktygsdiameter (mm)      72
Ljudnivå (dB (A))       118
Mini-grävmaskin, traktor, traktorgrävare vikt (t)  3,4-80
Minilastare, robot vikt (t)      1,9-3,6

    

Doosan utökar 
hydraulhammare-

intervallet
Doosan Infracore Construction Equipment har utökad med 
två nya modeller i företagets sortiment av hydraulhammare 
för användning på Doosan hjulgrävare och bandgående 
grävmaskiner från 14 till 34 ton. Liksom i de nuvarande 
modellerna DXB100H, DXB170H och DXB260H erbjuder 
nya DXB130H och DXB190H god effektivitet i förhållande 
till sin vikt. De reducerar effektivt sten, betong och annat 
rivningsavfall. Hammarna är också utmärkta i grävarbeten.

Den nya Doosan hydraulhammaren DXB130H är lämplig 
för grävmaskiner upp till 22 ton så som bandgrävarna Doosan 
DX160LC och DX180LC bandgrävare samt hjulgrävarna 
DX160W, DX170W, DX190W, och DX210W. Hammaren 
DXB130H har en arbetsvikt på 1090kg och en slagenergi av 
2700 J. Hamamren DXB190H har en operativ vikt på 1815kg 
och en slagenergi på 4000 J. Den är godkänd för användning 
i medelstora till stora Doosan bandgrävare från modellerna 
DX225LC till DX300LC.

Doosans alla hydraulhammare är avsedda för rivning, 
bygg-, och gruvapplikationer och erbjuder flera viktiga 
funktioner inklusive en enkel och robust konstruktion som 
ger både ekonomisk och tillförlitlig prestanda, låga under-
hållskostnader, förarkomfort, och användarskydd.

DXB-teknik gör att användaren skyddas från effekterna 
av trycktoppar. Hammarna inkluderar ett system utformat för 
energiåtervinning och ett patenterat ventilsystem, prestan-
dan är förbättrad från tidigare modeller. Den högkvalitativa 
kolven och cylindern är tillverkade för exakt precision medan 
ett avancerat dämpningssystem skyddar bränningarna mot 
tomslag. Utformningen av verktyget har resulterat i lägre 
underhållskostnader.

    
Tekniska specifikationer
      DXB130H  DXB190H
Bärarens vikt (t)     15-22  22-30
Maskinvikt-huset (kg)    1,090  1,815
Verktygsdiameter (mm)    124   142
Arbetstryck (bar)     170   180
Hydraulisk flöde krävs (liter / min).  90-140  120-180
Max. slagfrekvens (slag / min)   650   600
Energi / blås (J)     2700  4000

    

Nio nya hydraulhammare från Bobcat
Hammarna är designad för användning på Bobcat kompakta 
hjullastare samt mini och midi grävmaskiner. De nya model-
lerna erbjuder hög prestanda, kraftigt minskat underhåll, och 
användarvänlighet. Modellerna är utformade för dikning, 
betongrivning och allmänt grävningsarbete. Hammarna har 
en cylindrisk design som ger bättre tillgång i trånga utrym-
men. Som standard har alla hammare en speciell sköld för 
att skydda slangar och kopplingar från att skadas när man 
arbetar nära marken eller i trånga i utrymmen.

Utformningen av hydraulsystemet ger ökad effektivitet, 
vilket garanterar en längre arbetstid utan risk för överhett-
ning. En automatisk tryckregulator garanterar optimalt 
arbetstryck på alla godkända bärare.

HB-serien omfattar också ett ljudisoleringssystem. 
Dessutom  har hammarens interna konstruktion färre rörliga 
delar och inga dragstänger. Som ett resultat kan verktyget 
demonteras på mindre än fem minuter utan behov av speci-
ella verktyg, vilket minskar underhållskostnaderna ytterligare.

Bobcats HB serien är pionjär för ett helt nytt sätt att 
tänka. För första gången kan antingen en skopa eller en 
vibroplatta som tillbehör enkelt och snabbt monteras på 
hammaren. En annan innovativ funktion är en patenterad 
stålring som behåller bussningen på verktyget och skyddar 
smörjsystemet. Ringen kan lätt avlägsnas med ett multiverk-
tyg som medföljer. 

    

Nya Cat hammare från Caterpillar
Caterpillar har lagt till tre nya modeller i sin E-serien.  
Hammarna har modellbeteckningen H140Es, H160Es och 
H180Es. De är avsedda för användning på medelstora och 
stora grävmaskiner. Hammarna har en robust design för 

    

Rammers återkomst
Efter sex års uppehåll är återlanserar Sandvik sitt varumärke 
Rammer.  Att Sandvik tog beslutet att plocka bort namnet var 
ganska olyckligt med facit i hand. Utan Rammer-namnet tap-
pade man tempo vilket nog föranlett att man nu plockat upp 
det gamla invanda namnet. Det senaste steget i utvecklingen 
av Rammermärkta produkter visades på Bauma i april. Fyra nya 
modeller ställdes ut. Till Rammers minsta serie adderades 255, 
355 och 455 vilka är lämpliga för användning i viktklasserna 
1,2 till 5,2 ton. Samtliga tre modeller är konstruerade för att 
uppfylla de särskilda kraven som ställs från uthyrningsbranschen. 
De har jämn energipåverkan och är konstruerade för maximal 
produktivitet och lönsamhet. En tung nyhet är införandet av 
den nya Rammer 5011 hammaren som är lämplig för bärare i 
viktklassen 43 - 80 ton. 5011 passar perfekt in i Rammers ham-
marserier och kompletterar den populära 4099 och de beprövade 
7013 modellerna.  Den är utvecklad i syfte att ge kunderna ett 
komplett utbud av hydraulhammare. Den nya Rammer 5011 är 
konstruerad kring en rad nya funktioner som finns på de mindre 
3288 och 4099 modellerna. Alla funktioner hos nya 5011 har 
baserats på att hammaren skall kunna användas till en rad olika 
uppgifter och inte minst i rivningssammanhang.

    

Ramtecs nya hydraulhammare 
för traktorgrävare 

Finska tillverkaren Ramtec utökar sin BH-serie med den nya 
Robi BH32. Hammaren är designad speciellt för alla moderna 
grävlastare, stora minigrävare, kompaktlastare och liknande 3 
till 6,5 tons bärare. Som med andra modeller i serien, erbjuder 
mångsidiga Robi BH32 en ljuddämpande hammarkropp som 
standard och en flexibilitet att kunna utföra en rad olika anlägg-
ningsjobb såsom grävning avlopp, kanaler kabel och småskaliga 
diken. Ramtecs BH-serien är baserad på en jämn slagkraft. Varje 
slag är av samma styrka oberoende av frekvenspåverkan och 
oljeflödet. Hammarens förmåga att kontrollera högt oljeflöde 
skapar hög slagfrekvens, vilket resulterar i hög produktivitet. 
Den CBE-operativa principen garanterar hög produktivitet med 
alla lämpliga tillbehör och installationer. Den totala effektiviteten 
är god och bränsleförbrukning är låg, vilket vidare resulterar i 
minskade driftskostnader och låg ägandekostnad.
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ökad hållbarhet och solid tillförlitlighet med funktioner som 
automatisk avstängning. De låga vibrationsnivåerna gör dem 

lätta att använda för operatören. E-serien är enkel att serva 
med vanliga handverktyg.

E-serien passar utmärkt till Cats grävmaskiner 
från modellerna 324E till 374D L. Energiklasserna 
för H140Es, H160Es och H18Es är 8135 J, 11,525 

J och 16,270 J respektive. E-seriens hammarhus har en 
ny symmetrisk design vilket gör att den går att rotera 180 
grader, något som kompenserar för slitage och förlänger 
livslängden av höljet. 

Den nya hammarkroppen har konstruerats för ökad 
styrka och längre livscykelkostnader. En välvd front och bakre 
profil eliminerar slitage på vissa punkter och överför kraften 
till botten av hammaren. Ett skydd för sidoplåtarna eliminerar 
uppkomsten av sprickbildning. E-serien bygger på den beprö-
vade och tidigare D-serien. Dessa funktioner 
inkluderar automatisk avstängning, 
som omedelbart stoppar hamma-
ren när verktyget bryter igenom 
materialet. Systemet ökar hamma-
rens tillförlitlighet och hållbarhet 
g e n o m 

att eliminera de 
höga inre spänningar 
som skapas av tomslag. 
En annan funktion i E-
serien är den externa 
tryckkontrollen som 
minskar serviceti-
den. Ljuddämp-
ning är standard 
för miljöskydd 
och förbättrad 
förarkomfort . 
C a t e r p i l l a r s 
hammareinställning-
ar är förprogrammerade för Cat 
grävmaskinernas styrsystem vilket förenklar 
installationen. Oljeflödet och trycket är fullt 
justerbar i verktygets styrprogramm. 

NPKs nya generation
NPK har gjort en uppföljning av sina små 
hydrauliska hammare i GH serien. Serien är 
designad i enlighet med de senaste europeiska 
standarderna. Serien kallas PH och är konstru-
erad så att det går lätt att byta tillbehör. Den 
är enkel att underhålla och har lägre vikt än 
tidigare vilket ger grävmaskinen bättre balans. 
NPKs nya sortiment av ljuddämpande fästen 
bistår hammaren på bästa möjliga sätt. Andra 
fördelar är ett nytt ventilsystem, halkskydd samt bussning, 
större hållarstift, och ett hölje fritt från sidobultar.

    
Tekniska specifikationer PH-2
Grävmaskin vikt (t)     2,7 - 4,5
Tjänstevikt (kg)       236
Längd med mejsel (mm)     1229
Min grävmaskin tryck (bar)     210
Oljeflöde (liter / min)      25-60
Slagenergi (slag / min)      500-1,200
Slang diameter (mm)      12,7
Mejsel diameter (mm)      66

    

Atlas Copco 
handhållna hydraulhammare

En hydraulhammare behöver inte alltid bäras av en stor 

grävmaskin. Det finns också modeller som är betydligt mindre 
och kan bäras av två armar och kött och blod. Atlas Copco 

har nyligen lanserat LH 8E, sin lättaste fullt 
ut vibrationsreducerade, handhållna 

hydrauliska hammare. Hammarens 
vikt är endast 9.5 kg är idealisk för 
rivning i tegel och betong. Passar 
bra för bygg- och renoveringsarbe-
ten. Den nya vibrationsdampade 

hammarkroppen är nyckeln till 
en betydande minskning 

av vibrationer. 

Detta minskar avsevärt de v i -
brationer som överförs till operatörens 

händer och armar. Atlas Copcos hand och 
arm skyddssystem, bidrar också till att minska 

förarens exponering för vibrationer. LH 8E 
också har ett stort vibroreducerat handtag, ge-

neröst dimensionerade med tillräckligt utrymme 
för en hand med handske. Det främre handtaget 

ger full kontroll och stöd vid start. Handtaget kan 
indexeras 360°,  vridas horisontellt, eller till och 
med tas bort helt och hållet. Genom att kunna 
välja vilken gripyta får användaren möjlighet till 
bättre ergonomi. Verktyget är lätt att hålla i och 
det går smidigt att göra verktygsbyten. LH 8E 
kan köras med ett hydraulsystem med flöde 
på 20 minutliter. Serien är utrustad med tunna 
och flexibla långa hydrauliska slangar genom 
snabbkoppling kan verktyget lätt anslutas till 
olika servicefunktioner så som EHTMA.

    

Bosch introducerar 
en ny bilningshammare

På mässan World of Concrete i Las Vegas Boschs 
nya bilningshammare BH277OVCD Brute Turbo be-

skådas. Med mycket bra vibrationskontroll och en ny 
motorkonstruktion som ger 23 procent mer energi än 

den tidigare är verktyget mycket effektivt för användaren. 
Här sparas både tid, pengar och energi. Brute Turbo hjälper 
användaren att bryta upp betong snabbare och mer effektivt 
än någonsin. Verktyget Väger 25.6kg och har en slagenergi 
58J. Dess kraft, kompakta storlek kombinerat med förbättrade 
funktioner möjliggör en bekväm, utökad användning och 
ökad effektivitet. En längre luftkudde i hammarmekanismen, 
reducerar vibrationer vid källan. Det vibrationsdämpade 
handtagen kompletterar systemets vibrationskontroll och ger 
entreprenören de lägsta möjliga vibrationsnivåerna utan att 
öka storlek eller vikt på verktyget. En rörkonstruktion avleder 
värme som byggs upp inuti verktyget. En halkfri gummikåpa 
förhindrar verktyget från att välta när den inte används. Boschs 
BH2770VCD Brute Turbo Kit innehåller fyra mejslar och en lyxig 
vagn som lätt omvandlas till en hand lastbil.

    



SÄKERHET I VARJE RÖRELSE
1979 lanserade vi vår första sändare och sedan dess har vi varit en ledande 
aktör inom professionell radiostyrning. Vi tar traditionen vidare med ett brett 
utbud av skräddarsydda lösningar för radiostyrda applikationer inom många 
olika områden.

Vi gör arbetsdagen både säkrare och enklare för dig som använder fjärrstyrda 
maskiner ute på byggarbetsplatser, inom tungindustri och i andra miljöer.

För ytterligare information läs mer på www.datek.net



Tillverkaren Tractive har under våren lanserat 
en ny spektakulär HF-väggsåg kallad Pen-
truder RS12 - NTGRA som är en integrerad 
väggsåg. Som med alla pentrud-
erutrustningar är RS12 NTGRA 
en mycket kompakt och lätt såg 
med hög prestanda. Den väger 
endast 26 kg. Kapaciteten är 
näst intill oslagbar i förhållande till 
format och vikt och väggsågen 
klarar snitt upp till 1200 
mm. Sågen är dessutom 
mycket lätt att etablera.

NTGRA s tå r  fö r 

integrerad vilket innebär att drivmotorn och 
elektronik är integrerade med sågen. Ingen 

separat nätdel behövs utan det enda 
som behövs är anslutning för en 

3-fas kabel och vatten.
Pe n t r u d e r  R S 1 2  - 

NTGRA är konstruerad och 
byggd för maximal tillför-
litlighet och mycket lätt 
och  sm id ig 
se r v i ce. 

Den har 
en vattenkyld mo-
tor för hög prestanda och 
lång livslängd. Sågen är utrustad med en 
beprövad snabbkoppling för klingan. Ett brett 
tillbehörssortiment finns att tillgå och RS12 
- NTGRA använder samma användarvän-
liga tillbehör som finns på andra Pentruder 

väggsågar och kan styras via fjärrkontrollen. 
RS12 - NTGRA är en viktig komponent i 
Pentruders smarta modulärtänkande där delar 
samverkar med varandra som borrsystem, 

väggsågar, vajersågar och andra ap-
plikationer. Pentruder visade naturligtvis 
nya RS12 - NTGRA även på Bauma 
i München där sågen mottogs med 
stort intresse. 

www.pentruder.com

Tekniska data
Sågklinga max. Ø:     1200 mm (48”)
Max sågdjup med max Ø sågklinga: 520 mm med  
      1200 mm 
      sågklinga. 
Max start Ø sågklinga:    925 mm
Sågklingans håldiameter:    60 mm
Vattentillförsel:    Centralt över  
      klingfläns
Klingflänsdiameter:     158 mm, fläns med 
      centrumskruv
Diameter slätsågningsfläns /   158 mm
delningsdiameter för slätsågning: 130 mm 6xM8
      110 mm 6x M 10
      108 mm 6xM 10
      Kvalitet 10.9,  
      försänkta skruvar
    
Effekt klingmotor:     400 Hz hög- 
      frekvensmotor
Max kont. uteffekt på spindeln:  13.5 kW
Spindelvarvtal:    850 - 1200 v/min
      Steglöst variabelt

Vikt såghuvud:   26 kg
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Barometerindikatorn föll 1,3 enheter i april, från 95,4 
i mars till 94,1. Den ligger nu knappt sex enheter 
under det historiska genomsnittet och indikerar att 
tillväxten i svensk ekonomi är svagare än normalt. 
Minskningen förklaras av att indikatorerna för såväl 
detaljhandel som de privata tjänstenäringarna 
backade. Konfidensindikatorerna för tillverkning-
sindustri samt bygg- och anläggningsverksamhet 
steg däremot något. Även indikatorn för hushållen 
fortsatte att öka och den ligger nu i nivå med det 
historiska genomsnittet.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri 
steg ett par enheter i april och den ligger nu endast 
tre enheter under det historiska genomsnittet. 
Bedömningen av orderläget är något mindre negativ 
än i januari och produktionsvolymen har stigit något 
under första kvartalet. Industrisysselsättningen har 
dock minskat ytterligare och planerna pekar mot 
fortsatta nedskärningar. Produktionsplanerna är lite 
mer optimistiska.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläg-
gningsverksamhet steg tre enheter i april, men 
den ligger fortfarande betydligt under det historiska 
medelvärdet. Efterfrågan är fortsatt mycket svag 
och byggproduktionen har varit oförändrad, medan 
sysselsättningen har minskat ytterligare. Även anbud-
spriserna har fortsatt att falla. Byggföretagen räknar 
med att såväl orderingång som byggproduktion lig-
ger kvar på oförändrade nivåer under andra kvartalet, 
medan sysselsättningsplanerna pekar fortsatt nedåt.

Hushållen på allt bättre humör 
men deppigare i näringslivet

Konfidensindikatorn för detaljhandel föll fyra 
enheter i april och den ligger nu tio enheter 
under det historiska genomsnittet. Försäljningen 
inom detaljhandeln minskade något under första 
kvartalet, endast livsmedelshandeln redovisade 
högre försäljningsvolymer. Detaljhandeln är dock 
fortfarande optimistisk och räknar med en god 
försäljningstillväxt de närmaste månaderna, framför 
allt gäller detta livsmedelshandeln. För specialiserad 
butikshandel och partihandel är förväntningarna mer 
återhållsamma. Handel med motorfordon förutser 
i stort sett oförändrade volymer under perioden.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenärin-
garna backade fem enheter i april och den ligger 
nu tio enheter under det historiska genomsnittet.

Efterfrågan till de privata tjänstenäringarna har 
varit i stort sett oförändrad de senaste månad-
erna, medan sysselsättningen har minskat något. 
Tjänsteföretagen är dock relativt optimistiska inför 
andra kvartalet och räknar med att efterfrågan 
stiger. Sysselsättningen väntas bli i det närmaste 
oförändrad under perioden. Bland datakonsulter, 
arkitekter och tekniska konsulter är emellertid sys-
selsättningsplanerna mer expansiva.

Hushållens konfidensindikator steg med 2,4 
enheter i april, från 2,8 i mars till 5,2. Indikatorn lig-
ger därmed något över det historiska genomsnittet. 
Ökningen i april beror på att hushållen fått en mer 
positiv syn på utvecklingen i såväl den svenska som 
den egna ekonomin.

Innovationen 
från Pentruder 
alla talar om



ALLU C 2-12
0-50 mm

VARFÖR KROSSA FÄRDIGT MATERIAL?

ALLU Sverige AB
Stenvretsgatan 1, SE-749 40 Enköping

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

Med ALLU sorterar Ni effektivt fram 
förstärkningslager direkt ur Era 
rivningsmassor. Återvinn stora delar av 
Er betong eller armerade betong
– direkt på plats!
Spara pengar med ALLU!

Hundratals böcker handlar om hur man startar och 
driver företag, men ingen berättar hur den verkliga 
vardagen för en företagare kan se ut. Inte förrän 
nu, när Roland Götblad ger ut ”En Småföretagares 
Vardag”. Boken lanseras på MaskinExpo, den 
23–25 maj, bland ett myller av just småföretagare.

Att starta företag är en sak, men att fortsätta 
att driva ett företag kan bli betydligt svårare. Efter 
hand riskerar småföretagaren att dyka på problem 
såsom brist på rörelsekapital, konflikter med olika 
myndigheter, tvister i försäkringsfrågor, retroaktiva 
ändringar av regeringsbeslut med mera.

Författaren, Roland Götblad, har 60 
års erfarenhet av att driva företag 
inom ett 20-tal olika branscher. 
Vid en tidpunkt då många före-
tagare inte längre orkar strida 
har författaren av denna bok 
med outtröttlig beslutsamhet 
fortsatt driva frågorna, stridit 
med myndigheter och banker 

och krävt svar på sina frågor. Det är erfarenheterna 
av detta – funderingar, frågor och svar – som 
presenteras i denna bok.

Boken är lämplig för den som tänker starta 
eget, men även till den som har många års erfaren-
het av företagande och som kan nicka igenkän-
nande eller förfasa sig över hur verkligheten faktiskt 
kan se ut. Eller varför inte också som lärobok till 
politiker, olika myndigheter och beslutsfattare, 
statliga finansieringsbolag, arbetsförmedlingen 
med flera. Alla dessa som ska se till att Sverige 
fungerar, men som kanske ännu inte förstår vad 

det egentligen är som sätter käppar i hjulen 
för de småföretag som ska få Sverige 

att gå runt.
Boken finns till försäljning bland 

annat på mässan Maskinexpo 
norr om Arlanda i Cobra Förlags 
monter. I montern utlovas en 
kopp kaffe med tårtbit till varje 

bokköpare. Exempel på artiklar ur 
boken samt innehållsregister och 
presentation av författaren finns på 

bokens hemsida: www.
ensmaforetagares-

vardag.se

Ny bok från Roland om 
småföretagarens vardag

Ingen mer deponering eller förbränning 
av takpappsavfall tack vare ny metod 

från Tarpaper Recycling AB.
Ny smart och prisbelönad metod omvandlar 

asfaltspapp till vägbeläggning

Kontorsgatan 2 • 260
Telefon: 0727-433 692 • info@tarpaper.se

www.tarpaper.se

Roland Göt-
blad med 
sin nya 
bok.
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Mässan Byggmaskiner har fått utstå ganska hård kritik under de 
senaste åren för att ha tappat fokus och inte tillräckligt satsat på 
att locka rätt typ av besökare till mässan. Kommer inte besökarna 
så kommer heller inte utställarna och det är i denna nedåtgående 
spiral som mässan hamnat. 

Nysatsningar tar tid
Men inför årets utgåva visade arrangören att man på allvar tagit åt 
sig kritiken. Under det senaste året har representanter från mässan 
fört en ingående dialog med både utställare och besökare. Man har 
varit lyhörda och gjort en hel del förändringar. När mässans nya 
projektledare Anki Fagerström tillsattes under förra året var dock 
tiden ganska knapp för att genomföra en riktigt omfattande föränd-
ring av mässan för att ge ett ordentligt resultat redan i år. Men en 
del förändringar gjordes som att slimma mässan och återgå till att 
endast inrikta den på byggmaskiner, därav namnet en gång i tiden. 
Detta innebar att man tog bort  parallellmässan Scanbygg inför 
årets utgåva. Detta resulterade naturligtvis i att mässan krympte i 
omfång både vad gäller antalet utställare och även besökare men 
fokus stärktes. Enligt uppgift från Svenska Mässan besökte totalt 
6134 personer mässan under de fyra dagarna. Besökssiffrorna var 
ganska jämnt fördelade över de fyra dagarna med en viss övervikt 
på torsdag och fredag. Totalt ställde 94 företag ut.

Anki Fagerström säger att Byggmaskiners åtstramning till att 
vara en renodlad byggmaskinmässa har mottagits positivt av de 
flesta. “Men eftersom vi tagit bort Scanbygg som parallellmässa 
gjorde det att denna gång upplevde många mässan som liten.  Vi 
vill vara tydliga med att det inte är mängden som är det avgörande 
utan att vi nu eftersträvar kvalitet på besökarna. Att rätt folk kommer 
helt enkelt. Jag tror att vi är på rätt väg och jag vet att både besö-
kar- och utställarantalet kommer att öka”, säger Anki Fagerström.  

Byggmaskiner helomvände i elfte timmen
Besökarantalet sjönk 
kraftigt på årets 
upplaga av mässan 
Byggmaskiner. Så 
också antalet utstäl-
lare. Men så har 
också parallell-mäs-
san Scanbygg tagits 
bort. Omdömena om 
mässan som sådan 
och om dess vara 
eller inte vara vari-
erar mycket. Men 
arrangören Svenska 
Mässan är med årets 
mässa bara i början 
på lanseringen av 
nya Byggmaskiner 
med ökad fokus på 
mässan traditionella 
produktområden. Ef-
fekten av satsningen 
går inte avläsa efter 
en mässa.

HTC Sweden AB ställde ut med en imponerande monter up-
pdelad i två delar. I den ena visade de sina “svarta” maski-
ner medan i en annan visade upp Greyline-sortimentet. 

Brokk AB har valt att ställa ut på mässan sedan ett par 
gånger tillbaka. En viktig kundkategori för tillverkaren är 
håltagarna som brukar besöka mässan.

Byggmaskiner har historiskt sett varit en mässa för 
betonghåltagarna men har tyvärr tappat en del av 
denna besökarkategori. Ett håltagningsföretag som dock 
besökte mässan var Arnesson Betonghåltagning i Kil. Runt 
årsskiftet fick dessutom företaget nya ägare. Göran Eriks-
son (mitten) tillsammans med Erik Stenberg och Jan Peter 
Karlsson äger numera företaget. De två senare namnen är 
ej med på bild men däremot Johnny Källhagen (vänster) 
som är en av de gamla ägarna och Christer Mellgren.

Pentruder visade en väldigt intressant 
nyhet på mässan. En helt ny så kallat 
integrerad väggsåg som förenklar 
väggsågningen betydligt. Integrerad 
innebär att allt samlats in själva så-
genheten som sitter på väggen. Det 
här är naturligtvis bara möjligt om det 
handlar om eldrivna högfrekvenssågar.
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Byggmaskiner helomvände i elfte timmen

Dustcontrol visade en 
rad nya produkter för 
byggindustrin i år.



“Vi vet att många vill ha en Byggmässa i Göteborg och vi ser 
att Byggmaskiner har en stor utvecklingspotential med möjligheter 
att växa åt olika håll. Diskussioner förs med aktörer i branschen 
för att utveckla mässan, men det är för tidigt att säga vad detta 
kommer att utmynna i”, säger Anki.

 Hon tillägger också att många industrimässor har under 
senare år dragit ner på antalet mässdagar för möta dagens behov 
av effektivitet. Därför tycker hon det är det ett naturligt beslut att 
låta Byggmaskiner blir en tredagarsmässa nästa gång. “Detta beslut 
går också hand i hand med vad många utställare önskat”, säger 
Anki och tillägger. “Nu avvaktar vi den undersökning vi gjort bland 
både utställare och besökare för att få ytterligare på fötterna när 
det gäller framtidens Byggmaskiner”.

På plussidan...
Förväntningarna var ganska höga på mässan, både från arrangören 
och utställarna. Även om mässan krympt visade det sig att de som 
kom var i stor utsträckning de verkliga kunderna trots att det var 
ganska mycket skolungdom de två första dagarna. Med andra ord 
var kvaliteten totalt sett hög på besökarna.

“Jag tycker Byggmaskiner är en utomordentligt trevlig mö-
tesplats för hyrbranschen. Vi fick en möjlighet att träffa många 
av våra viktigaste kunder under ett par sköna dagar i Göteborg. 
Det är också kul att träffa våra kollegor i leverantörsledet, och där 

stämma av vilka tendenser som hyresmarknaden visar i exempelvis 
olika delar av landet”, säger Rikard Holmlund, vd för företaget 
Zip-Up Svenska AB.

“Vi gjorde en mycket bra mässa, i alla fall den bästa sen jag 
började på BVM. Huvuddelen av våra besökare bestod av hissmän-
niskor. Och att vi fått Geda-agenturen är stort i den branschen. 
Många kunder tror jag är glada över att det äntligen, äntligen 
finns en stabil och kunnig representant i Sverige att vända sig till. Vi 
gjorde även en del avslut, vete tusan om det inte blev rekord även 
där. Jag vill att Byggmaskiner ska finnas kvar och att man kommer 
tillbaka till den mässa man en gång var”, säger Roger Olsson på 
ByggVärmeMaskiner.

“Tyvärr blev årets upplaga av Byggmaskiner mindre än för-
väntat. Däremot så är vi på Pullman-Ermator väldigt nöjda. Vi hade 
som vanligt aktiviteter i vår monter vilket givetvis medförde att vi 
hade mycket folk. Men en stor andel besökare ville se och prata med 
oss om våra produkter och inte minst våra nyheter. Jag hoppas att 
man från arrangörshåll tar ett helhetsgrepp om den här mässan för 
att den inte ska försvinna. Det vore synd inte minst för kunderna i 
Göteborg med omnejd. För den här mässan behövs”, säger Stefan 
Bergsten, nordisk försäljningschef på Pullman-Ermator AB.  

“Vi brukar ha en rätt hyfsad mässa på Byggmaskiner. Så även 
denna gång. Men det var både färre utställare och färre besökare 
än någonsin men jag tycker att kvaliteten på de som kom var bra”, 
säger Morgan Midhage på Jack Midhage AB.

Hans Bratt på Haulotte instämmer och nämnde att på plussidan 
har mässan en bra och väl fungerande organisation, logistik och 
servicefunktioner fungerade bra.

“Jag tycker mässan har blivit liten, både när det gäller utställare 
och besökare. Trots detta kändes det för oss som att det var rätt 
människor som kom. Det är ju bättre med kvalitetet än kvantitet i 
detta fall. Trodde mässan var på utdöende men det kanske är fel 
med tanke på mässans tankegångar med färre dagar och lägre 
monterkostnader”, säger Susann Rydberg Silwer på Wacker 
Neuson AB.

“Mässan var mindre och hade något färre besökare men de 
som kom var positiva och höll en hög kvalitet. Jag anser det behövs 
en inomhusmässa av den här typen på Sveriges framsida. Men då 
måste den bli större för att vara intressant för både utställare och 
besökare. Vi åkte dock hem med en hel del skrivna order och mer 
positiva än när vi kom”, säger Björn Carlsson på Carlsson & Co.

“Trots att mässan krympt så hade vi ett högt tryck i vår monter 
och många intresserade. Faktum är att mässan genererade mer att 
jobba på än vad vi hade räknat med och flera affärer gjordes direkt 
på mässan. Vi tycker vi fick både kvalitet och kvantitet i år“, säger 
Mats Tikkanen på HTC Sweden AB.

“Byggmaskiner är en välorganiserad mässa med intressant 
geografisk placering. Vi har träffat många av våra viktigaste 
kunder i området och är positiva till Byggmaskiner som mässa. 
Dock skulle Byggmaskiner vinna på att kortast ner till 2-3 dagar 
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Andreas Lundin med nya luftrenare från det lika nya företaget SILA Products.

Ny och effektiv ch höj- och sänkbar 
stofthanterare från Scanmaskin. 
Nedan er armada av nya maskiner 
från Scanmaskin. Numera finns de 
även med Atlas Copcos logga på. Men 
hittills endast i England.

HiB Infos redaktör Patrik Sjögren (vänster) med Jack 
Midhage ABs säljare Andreas Jonasson.



då det skulle bli intensivare dagar för såväl utställare som kunder. 
Vi stödjer satsningen på tre dagar 2015”, säger Eva Skinner som 
är marknadskommunikationschef på Brokk AB.

...och minussidan
Man kan säga att Byggmaskiner har lite av tre inriktningar i det 
nya utförandet. Ett nytt utförande som man bara påbörjat arbetet 
med. En inriktning är rentalbranschen som kanske är den starkaste. 
En annan är mot lätt entreprenadutrustning och en tredje mot be-
tonghåltagning och lätt rivning. Den starkaste sektorn är som sagt 
rental och de är nog dessa utställare som är mest positiva efter årets 
mässa. Även om mässans arrangörer gjort en helomvändning med 
början vid Byggmaskiner 2013 så hördes en hel del kritiska röster.

Det som en hel del utställare vände sig emot var de höga 
kostnaderna i de flesta avseenden. En reaktion som inte bara gäl-
ler för Byggmaskiner utan de flesta mässor. I detta fall drog man 
paralleller mellan höga kostnader och få besökare vilket ledde till 
att det var svårt att räkna hem mässan. Det hördes också kritik 
om att monterytornas prissättning var differentierad. Det vill säga 
att priset kunde förhandlas. 

“Det var uppenbart ganska få besökare på mässan och 
framförallt de som vi ville skulle komma uteblev för oss. Jag ställer 
frågan: Kommer mässan att komma tillbaka om två år?”, säger 
Mats Gedal på Swepac.

“Vi provade ett nytt koncept i år. En liten representations-
monter på 20 kvadrat med endast nyheter. Ytan funkade väldigt 
bra för oss. Men generellt var mässan väldigt glesbefolkad tisdag 
och onsdag. Enligt min mening två helt onödiga dagar. Två dagar 
hade räckt för oss. Vi träffade mest gamla kunder. Hade ingen större 
försäljning på mässan att nämna. Jag tycker att mässan ligger fel i 
tid och i synnerhet i år med Bauma i april”, säger Laila Kaplan på 
Jerneviken Maskin AB. 

“Jag tycker att Byggmaskiner hade för dålig mix på utställare 
och för få. Om man tar bort lift- och ställningsleverantörerna vad 
finns då kvar? Besökare åker över dagen och kan inte motivera en 
övernattning. Tycker att det bottnar lite i för dålig och för lite riktad 
marknadsföring. Många av våra kunder visste inte ens om den”, 
säger Rolf Mejbert som är säljare på Grindex.

“Jag vänder mig mot höga kostnader på Byggmaskiner och 
mässor i allmänhet. Inte minst är monterytan dyr, kostnadsbilden 
är mycket hög för skyltar, internet, monteruppbyggnad med mera. 
Det blir stora kostnader som på sikt skall räknas hem försäljnings-
mässigt. Detta i förhållande till färre besökare och färre potentiella 
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På denna sida idel nyheter från Dustcontrol, Pullman 
Ermator, Jerneviken och Husqvarna.
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kunder än tidigare gör det inte hållbart”, säger Hans Bratt 
på Haulotte.

Hyrex-Kedjans ordförande Sune Almqvist ger med 
blandade känslor sina kommentarer om årets Byggmaskiner: 
“Jag tycker att det saknas viktiga produktgrupper vilket gör 
att mässan inte är komplett idag. Jag tycker omdömena om 
mässan varierade mycket, många  var missnöjda, andra nöjda 
och en del mycket nöjda. Överlag var det hög kvalitet på 
besökarna. Jag tycker att det nu är av stor vikt att analysera 
och se vad som behövs göras för att öka både antalet utstäl-
lare och besökare för att mässan Byggmaskiner skall kunna 
behålla sitt anseende som en viktig mässa och samlingspunkt 
för Byggmaskiner i Sverige och även viktigt för Göteborg vart 
annat år”, säger Sune Almqvist.

Säkerhetstorget
Säkerhetstorget var en ny satsning på årets Byggmaskiner 
där SRA och deras medlemmar visade upp sina produkter 
med särskilt vinkling på säkerhet och miljö. Ett femtontal 
företag fanns på plats på Säkerhetstorget. Avsikten med 
Säkerhetstorget var att endast SRAs leverantörsmedlemmar 
kunde demonstrera sina maskiner ur säkerhetssynpunkt. Och 
dessutom bara de leverantörsmedlemmar och de produkter 
som hade så kallade PSI-blad. SRAs syfte med torget var att 
ta ett helhetsbegrepp om säkerhetsfrågorna. “Vi vill väcka 
frågor om arbetsmiljön och riskhanteringen samt utbilda 
användarna. Använder de rätt maskin för ändamålet, har de 
valt rätt tillbehör? Målet är att minska riskerna för olyckor 
men även få användarna att jobba smartare och effektivare”, 
säger Leena Haabma-Hintze på Swedish Rental Association 
(SRA). SRA genomför en stor satsning på PSI, Personlig 
Säkerhets Introduktion med nya säkerhetsblad för maskiner. 
SRA hoppas att satsningen kommer att betala sig i form av ett 

minskat antal olyckor och en tryggare miljö. För sin satsning 
på PSI utsågs SRA som vinnare av Arbetsmiljöpriset som de-
lades ut på mässan. Mer om detta på annan plats i tidningen.

Tyvärr blev inte uppslutningen kring Säkerhetstorget 
riktigt den man väntat sig utan var ofta en ganska tom yta 
trots att idén i sig uppfattades som mycket bra. Det höjdes 
också en del kritik bland andra utställare på mässan att 
utställare som bara ställde ut på Säkerhetstorget kom undan 
med en billig peng men var ändå med på mässan. Men det 
var alltså endast SRAs leverantörsmedlemmar som hade 
denna möjlighet.

Inför Byggmaskiner 2015
Årets upplaga av Byggmaskiner gav som märks på kommen-
tarerna ganska blandade känslor. Samtidigt måste branschen 
hålla i minnet att Byggmaskiner haft en nedåtgående kurva 
under några år tillbaka. Det var först inför årets upplaga av 
mässan som man på allvar började arbeta med frågor att 
mera kraftfullt förändra mässan och försöka hitta tillbaka till 
mässans storhetstid. Som branschtidning och som utställare 
på mässan sedan många år tillbaka tror vi att det finns goda 
förutsättningar för detta, fortfarande. Men timglaset började 
rinna ut för Byggmaskiner redan innan årets mässa. Även om 
mässan i år blev liten, vilket beror till stor del på vändningen 
i upplägg, har man lyckats bromsa flödet i timglaset och vi 
hoppas man lyckas vända det helt och hållet. Det råder ingen 
tvekan om att det behövs en mässa i Göteborg. Sedan kan det 
naturligtvis vara så att Byggmaskiners uppgift är förverkad. 
Kanske det är dags för en helt ny typ av mässa i Västsverige 
i framtiden? Men som branschtidningen vill vi helst se att 
Byggmaskiner lever kvar i ny förstärkt ställning. Orsaken till 
de kraftiga reaktionerna runt mässan bottnar nog lite i en 
besvikelse och att utställare och besökare vill ha tillbaka den 

gamla klassiska byggmässan. Det är enligt Svenska Mäss-
san just det som är avsikten med mässans nya satsning, att 
hitta tillbaka dit. Det känns också som att mässan nu har 
en stab av människor som vill förändra och som lyssnar till 
både utställare och besökare och med nya medel försöker 
hitta formen för Byggmaskiner i framtiden. Arrangörerna av 
mässan har nu beslutat att 2015 kommer Byggmaskiner att 
hållas under tre dagar, den 11-13 mars. 

www.bygg-maskiner.se

BVM visade sitt sortiment av fläktar, avfuktare och 
luftrenare från tyska Heylo.
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Nu lanseras COMBO 
med det överlägsna alternativet
KROKLYFT och LARV
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Norton Clipper lanserar en ny diamantklinga 
för betong, armerad betong och andra hårda 
material. Den nya klingan, som har beteckningen 
Duo Extreme+, är en vidareutveckling av Duo 
Extreme och uppges bl.a. ge snabbare och 
bekvämare kapning samt ha längre livslängd än 
sin föregångare. Duo Extreme+ har U-formade 
urtag i diamantsegmenten vilket ger snabbare och 
mer friskärande kapning. Segmenten är 15 mm 
höga vilket ger lång livslängd på klingan. Den nya 
klingan kapar upp till  20 % snabbare och har 
upp till 20 % längre livslängd än sin föregångare 
enligt tillverkaren. Diamantsegmenten är av en 
ny typ med högre och jämnare densitet och är 
lasersvetsade på stambladet med en ny metod 
som ger högre hållfasthet vilket ger en säkrare 

Vid årets fackmässa Byggmaskiner presente-
rade Wacker Neuson nyheter för den svenska 
marknaden. Förutom den innovativa kompakt-
grävmaskinen ET18 visas också den verkligt 
mångsidiga hjullastaren WL 30. “På Byggmaskiner 
introducerade vi den för Sverige helt nya midje-
styrda hjullastarserien från Wacker Neuson. Den 
första modell som kan beställas är WL30. Precis 
som alla hjullastare från Wacker Neuson känne-
tecknas också WL30 av höga prestanda, extrem 
smidighet och stor användarvänlighet”, säger 
Ville Viita, chef för dotterbolaget Wacker Neuson 
Skandinavien. “Successivt lanseras fler modeller 
eftersom behovet är så stort på vår marknad.“

Specialist på trånga utrymmen
På många byggarbetsplatser är det ont om plats. 
Tack vare sitt kompakta utförande och goda 
manövrerbarhet är hjullastaren WL 30 från Wacker 
Neuson perfekt för sådana uppgifter, eftersom den 
klarar höga lastningshöjder och har hög kapacitet. 
Tack vare det stora utbudet av tillsatsverktyg 
är lastaren också mycket mångsidig. Förutom 
standardutrustning som skopa och gripskovel, 
erbjuder Wacker Neuson också specialanordningar 
för olika tillämpningar som sopmaskiner, gräsklip-
pare, siktskopor och snöplogar. På så sätt kan 
lastaren användas mycket effektivt hela året om. 
Den fällbara kabinen eller förarhytten garanterar 
enkel åtkomst till alla servicepunkter. Det underlät-
tar regelbundet underhålls- och servicearbete på 
motor, hydraulsystem och elsystem - snabbt och 
enkelt på plats. Ett verkligt mervärde för kunden.

Prestanda, effektivitet 
och komfort

Den nya ET-serien från Wacker Neuson är resultatet 

av den senaste, mest innovativa utvecklingen: 
Förutom betydande förbättring av prestanda 
och bränsleekonomi, stod förbättrad hyttkomfort 
liksom modelloptimerat chassi och armsystem i 
fokus för utvecklingsarbetet. På Byggmaskiner 
är det den minsta modellen i serien, ET 18, som 
står i förgrunden. 

Viktiga egenskaper hos ET-serien är att 
kabinen gjorts större och de många förbätt-
ringarna vad gäller användarens komfort, sikt 
och ergonomi. Det lägre och bredare insteget 
till hytten för det enkelt att kliva in och kliva 
ut.  Man får maximal precision vid hanteringen 
av grävmaskinen tack vare den nya, modulära 
manöverspaken och de hydrauliskt styrda pe-
dalerna. Den steglösa proportionalstyrningen 
av de extra styrkretsarna förbättrar kontrollen 
av individuella arbetshastigheter under drift. En 
innovativ mekanism gör det möjligt att sätta fast 
både den undre och den övre delen av den stora, 
tvådelade vindrutan under hyttaket. Det innebär 
att det inte behövs något separat lager i den undre 
vindrutan. Det modelloptimerade armsystemet 
hos ET-serien från Wacker Neuson finns i två 
olika skoparmslängder och optimerar på så sätt 
grävstyrka och grävkapacitet. Mer prestanda, 
effektivitet och komfort – det är vad produkterna 
och tjänsterna från Wacker Neuson står för.

Nya hjullastare och 
minigrävare från 
Wacker Neuson

Ny diamantklinga ger 
snabbare kapning

arbetsmiljö. Segmenten är vidare trapetsformade 
vilket ger lägre vibrationsnivå och därmed bekvä-
mare kapning för användaren. Den nya klingan 
är avsedd för torr- eller våtkapning av betong, 
armerad betong, hårda material och diverse 
byggnadsmaterial. Den finns i dimensionerna 
230 mm, 300 mm och 350 mm för vinkelslip-
maskiner, handhållna bensindrivna maskiner samt 
golv- och vägsågar.

”Med den här nya klingan kan kapning och 
sågning av betong och armerad betong göras 
på kortare tid samtidigt som användaren får en 
säkrare arbetsmiljö och mindre vibrationer”, säger 
Henrik Falk, försäljningsansvarig på Saint-Gobain 
Abrasives AB.

www.saint-gobain-abrasives.com

Hjullastaren CASE 521F har vunnit två 
priser i två olika tävlingar i Spanien
Den banbrytande hjullastaren CASE 521F har 
uppmärksammats av domare i VI Potencia Awards i 
Madrid, som utsåg 521F som den bästa maskinen 
i klassen kompaktmaskiner. Dessutom var 521F 
vinnare i tävlingen “Maskiner, verktyg, utrustning, 
höjd och transport”-kategorin i den spanska täv-
lingen VI NAN Architectura y construcción Awards.

“Att ta emot två priser i rad är ett erkännande 
av den höga kvaliteten på CASE entreprenad-
maskiner och de ansträngningar som gjorts av 
företaget för att erbjuda innovativa produkter 
såsom 521F hjullastare”, säger Irene Lopez, 
marknadschef Construction Iberia, som tog emot 
de både utmärkelserna för CASE. CASE 521F 
ger relevanta fördelar för ägare av hjullastare i den 
mittersta viktklassen, bland annat Tier 4 Interim 
motorer som minskar bränsleförbrukningen med 
10%, minskat däckslitage och ett minskat under-
hållsbehov, fortsätter Irene Lopez.

I Sverige är Maskinia generalagent för CASE 
entreprenadmaskiner sedan februari 2012. 
Den nya F- serien av hjullastare introducerades 
under 2012.

“Att CASE 521F gör succé i Europa är vi 
mycket glada för här på Maskinia. Detta visar 
att CASE hjullastare är snabba, bränsleeffektiva 
och med hög kvalité som uppskattas av förare 
och entreprenörer”, säger Fredrik Holmquist VD 
på Maskinia.
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Certifierade montage på 
högtrycksslangar

- snabba leveranser!

DEMOLERINGSUTRUSTNING
NPK står för hög kvalitet och prestanda. Vi levererar pålitliga 
och slitstarka verktyg till rivningsbranschen. 
I sortimentet hittar du: 
• Hydraulhammare • Betongkrossar 
• Betongsaxar • Kompaktorer 
• Stålsaxar • Demoleringsgripar WWW.SEMAB.ORG

HEAVY DUTY!
 MER KRAFT – MINDRE OLJUD

NPK HYDRAULHAMMARE GH-SERIEN

Mer hastighet och kraft 
till Avant 600-serien

Tekniska data
Motor:     Kubota 4-cyl
Bränsle:    Diesel
Motoreffekt, hk:    37
Hastighet, km/tim:   22
Dragkraft, kp:    1400
Extern hydraulik lit/min:  33+33
Max arbetstryck bar:   200
Lyfthöjd/teleskoputskjut, mm: 2335/2820
Max belastning (ISO14397-1), kg: 1400
Hjul, std.:    320/60-12
Antal bultar, fälg:   6
Transmission, framdrivning: Hydrostatisk
Joystick, antal funktioner: 8

En ny modell har kommit till  Avant 600-serie. 
Den är utrustad med Poclains tvåstegsmotor. 
Med max hastighet på 22 km/tim klarar Avant 
640 att köra längre sträckor. Det är särskilt 
viktigt inom exempelvis fastighetsskötsel, 
kommuner med mera. På lågväxeln är 
Avant 640 starkare än någonsin tidigare i 
600-serien.
     Avant 640 är standardutrustad med bland 
annat fjädrande sits, katalysator, 8-funk-
tions joystick, snabbkoppling för hydraulik, 
fr ihjulskoppling, ol jekylare för hydraul ik, 
teleskoputskjut med mera.

www.nordfarm.se

Indeco Hydraulhammare 
- Kraftpaket från 80 kg - 11 ton 
 

 

● Automatisk slagreglering ökar produktivitet 
● Unikt tomslagsskydd ● Extra ljuddämpade 
20 olika storlekar för 0,7 - 140 tons maskin 

 

 

Trevi Benne MK Kombisax  
- Snabbt käftbyte på 5 minuter 
 

Effektivitet till ett oöverträffat pris  
 
● Hög klippkraft ● Speedventil 
● Kontinuerlig rotation  
5 olika storlekar för 9 - 60 tons maskin  

 

 

För rätt rivningsverktyg... 

Andersen Contractor AB 
Box 41 • 749 06 Örsundsbro 
Tel: 0171-46 51 51 • Fax: 0171-46 51 60  
info@andersen-contractor.se • www.andersen-contractor.se 

Monter 309 
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EC-Oil ger snabba 
redskapsbyten i 
tuffa miljöer
På MaskinExpo 2013 visar engcon upp nästa 
generation av det hydrauliska redskapsfästet 
EC-Oil. Redskapsfästet finns i flera storlekar och 
ger sekundsnabba och säkra byten av hydrauliska 
redskap, utan att föraren behöver lämna hytten.

“EC-Oil har utvecklats för maximal tillförlit-
lighet i smutsiga och krävande miljöer. Omfat-
tande laboratorietester och fältstudier visar att vi 
lyckats i vår ambition”, säger Sten Strömgren, 
kommunikationsansvarig på engcon Group.

Svenska engcon är världsledande i ut-
vecklingen av tiltrotatorer, grävmaskinens 
”handled”, som gör att föraren kan rotera och 
tilta skopan eller det redskap som för tillfället 
används. Därutöver har företaget tagit fram ett 
komplett redskapsprogram som ytterligare ökar 
grävmaskinens flexibilitet och lönsamhet. Här 
återfinns den nya generationen av redskapsfästet 
EC-Oil med helautomatisk koppling av hydraul- 
och elanslutningar.

Nya EC-Oil är konstruerat för maximal drift-
säkerhet i krävande miljöer. De egenutvecklade 
olje- och elkopplingarna är designade för att 
ännu bättre stå emot de tuffa förhållanden som 
ofta råder kring en grävmaskin. EC-Oil har inga 
slangar eller elkablar som rör sig vid inkoppling, 
vilket minskar risken för klämskador och nöt-
ning. Dessutom finns ett mekaniskt skydd som 
förhindrar att grinden kopplas åt fel håll, vilket 
minskar risken för haveri. Tack vare den inbyggda 
tryckavlastningsventilen går det att byta redskap 
med fullt systemtryck. 

Full valfrihet 
EC-Oil i kombination med en tiltrotator från eng-
con gör grävmaskinen maximalt flexibel, säker 
och lönsam. EC-Oil ger föraren möjligheten att 
använda exakt den redskapskombination som 
behövs för varje uppdrag. Vid grävning, då tiltro-
tatorn kommer till sin fulla rätt, nyttjas EC-Oil för 
sekundsnabba redskapsbyten under tiltrotatorn. 

Vid tillfällen då tiltrotatorn kan undvaras, 
kopplas den loss lika enkelt och snabbt som red-
skapen under tiltrotatorn. Det kan exempelvis vara 
då maximal brytkraft önskas vid grävning i hårt 
material. Det sparar samtidigt vikt, vilket innebär 
bränslebesparingar och bättre totalekonomi. EC-
Oil ger också föraren möjlighet att snabbt ta av 
tiltrotatorn om minimal bredd krävs vid grävning 
av djupa och smala schakter, där det ändå inte 
går att rotera skopan.

www.engcon.com/ecoil 

En annan nyhet på årets MaskinExpo från engcon 
är tiltrotatorn EC209. Det är tredje modellen i 
generation 2. Precis som sina syskonmodeller 
har EC209 försetts med integrerad 
centralsmörjning.

På engcon, som är världsle-
dande på tiltrotatorer för grävmaski-
ner 1,5 - 32 ton, konstateras att 
generation 2 fått ett mycket positivt 
mottagande. 

EC209 bygger i princip på 
samma princip 
s o m  E C 2 1 9 
och EC226. 
De t  i n nebä r 
bland annat en 
t i l tv inkel om 45 
grader, integrerad 
centralsmörjning, 
ökade bussnings-
dimensioner, hy-
draulmotor på vänster 
sida och ökad servicev-
änlighet. Nytillskottet 
EC209 är speciellt an-
passad för volymsegmentet 7-9 
tons grävmaskiner

“Generation 2 är byggd utifrån kundernas 
synpunkter och önskemål på nuvarande genera-

Clipper lanserar en ny diamantklinga speciellt 
avsedd för mycket hårda kakel och klinker. Den 
nya klingan, som har beteckningen Super 
Gres XT Evo, uppges ge rena och 
fina snitt utan flisning.

Den nya diamantkap-
klingan Super Gres XT 
Evo har en tjocklek på 
endast 1,4 mm vilket ger 
en fin och exakt kapning. 
Klingan har en hel veckad 
bana med diamanter av 
högsta kvalitet vilket gör den 
friskärande och diamantbeläg-
gningen är 10 mm hög vilket ger klingan 
lång livslängd. Stambladet är förstärkt och 
även försett med perforeringar för att ge ökad 
stabilitet och kylning.

Ny diamantklinga för 
hårda kakel och klinker 

Super Gres XT Evo finns i diameter 
115, 125, 180 och 230 mm med 22,23 

mm centrumhål för användning i vin-
kelslipmaskin samt i kakel- eller 

bordsågar. Klingan är speciellt 
lämpad för torr- och våt-
kapning av hårda kakel, 
klinker, porslin, natursten 
etc.

”Med den här nya 
diamantklingan blir kap-

ningen av hårda keramiska 
material och natursten enklare 

och ger ett bättre resultat eftersom 
risken för flisning minskar avsevärt”, säger 

Henrik Falk, försäljningsansvarig på Saint-
Gobain Abrasives AB.

www.saint-gobain-abrasives.com

Ny tiltrotator EC209
tion”, säger Fredrik Jonsson, konstruktionschef 
på engcon. Fredrik Jonsson nämner att de 
som nu kör med EC219 och EC226 speciellt 

uppskattar den 
integrerade cen-
tralsmörjningen. 

“Ja, det blev 
faktiskt ett betydligt 
mer positivt motta-
gande än vi någonsin 
kunde ana”, berättar 

Fredrik Jonsson, 
s o m  o c k s å 
p o ä n g t e r a r 
att utrustning-
stiden på en 

ny grävmaskin kor-
tas avsevärt genom att 

alla smörjpunkter är 
framdragna till ett 
och samma smör-

jblock.
“Detta är tid och 

pengar  som en t re-
prenören spar på sin nya maskin”.

En förserie av EC209 kommer säljas under 
hösten. I slutet av året beräknas serieproduk-
tionen ta vid.

www.engcon.com/gen2 

Även i trånga utrymmen finns behov av att 
lasta. Minilastaren Thaler 2748/A kombinerar 
kompakta yttermått, liten vändradie och hög 
lastkapacitet. Närlant premiärvisar modellen på 

Kompakta lastare med 
och utan teleskop

årets MaskinExpo, Nordens största maskinmässa. 
För den som behöver nå lite längre finns 

systermodellen 2748/TA, som är utrustad med 
teleskopisk lastare. 

Maskinerna är utrustade med 48 hk vatten-
kyld Yanmar dieselmotor. Styrvinkeln är hela 55 
grader.  Övrig standardutrustning är FOBS/ROPS 
skyddsbåge, SMS fäste med hydraulisk låsning, 
fram och back i joystick, en tredje hydraulfunktion, 
arbetsbelysning, två fram och en bak med mera. 
Däckutrustning är 400/50-15 AS. 

www.narlant.se

Ny Yanmar 2.6 tons 
minigrävare
Yanmar CE Europa presenterade sin nya SV26 
minigrävare på Bauma. SV26 är det senaste 
tillskottet till Yanmar’s ultrakorta modeller i SV 
serien. SV26 erbjuder en utmärkt balans mellan 
kompakta dimensioner, styrka, bekvämlighet och 
tillgänglighet. Maskinen är avsedd för alla typer 
av arbetsområden såsom stadsförnyelse, jordbruk 
och landskapsplanering. Med sina kompakta mått 
är SV26 det perfekta valet för alla stads- och 
landskapsplaneringsarbeten. Med mycket kort 
bakre överhäng är den en verklig tillgång vid 
arbeten på särskilt trånga arbetsplatser. SV26 
har en transportvikt om 2590 kg (med gum-
milarver och hytt) vilket gör att den transporteras 
på en liten släpvagn eller på lätta transportfordon. 
Grävarens arbetsvikt (2665 kg) i kombination 
med hög arbetskapacitet, bidrar till SV26’s höga 
lyftkapacitet.

SV26 minigrävare är utrustad med en 3-cy-
lindrig Yanmar dieselmotor med direktinsprutning 
samt med en cylindervolym på 1330 cm3, vilket 
minskar bränsleförbrukningen och utsläppen. 
Bibehållen hög effekt (17,4 kW vid 2400 rpm). 
Motorn möter de högt ställda internationella 
kraven vad det gäller avgasutsläpp.

Maskinen kommer att visas av svenska 
återförsäljaren Wiklund Trading International AB 
på mässan EntreprenadExpo i september.

www.wiklundtrading.com
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