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Med våra slipmaskiner och verktyg kan du slipa betong, asfalt,  

terrazzo och natursten. Upptäck mångfalden bland våra produkter.

Tiger och Piraya
Rivverktyg för borttagning av beläggningar

BAUTA
Effektiva och högkvalitativa slipverktyg i ett brett utbud av olika grovlekar och hårdheter

Effektiva slipverktyg till ett bra pris

RoundOn

Snabb slipning på extremt hårda ytor

Round Rap 
Verktygen för högsta glans när du polerar betong

 RDC och RDC MAX

Träffa oss i Las Vegas 21-24 Jan ’14.  

Vi ses i montrarna:  

S10939 (inomhus) O30812 (utomhus).  

Väl mött! 
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TUNNELING CEMENT PROCESS NUCLEAR CONSTRUCTION MINING

Brokk AB | P.O. Box 730, SE-931 27 Skellefteå, Sweden | Tel: +46 (0)910-711 800 | Fax: +46 (0)910-711 811 | info@brokk.com | www.brokk.com

Oslagbar prestanda
Ingen slår Brokk när det gäller rivning vid ombyggnad eller renovering av lokaler. Detta fjärrstyrda, 
eldrivna kraftpaket kombinerar en imponerande slagstyrka med en enastående räckvidd samtidigt som 
operatören slipper vibrationer och kan stå på tryggt avstånd från rivningsarbetet. 

Brokk är så lätt att den klarar jobb även på svaga golv. Så smidig att den tar sig upp för trappor (eller tar 
hissen mellan våningsplanen). Så effektiv att du ser skillnaden på sista raden. I varje projekt. 
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Att lära och gå vidare
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Nu är vi här igen, det vill säga i slutet av året. I alla fall när 

det här skrivs. När du läser det kanske det hunnit bli nytt år. 

Åren går alldeles för fort. Det börjar kännas lite som med 

veckorna, det är bara fredag och måndag hela tiden. När 

man börjar komma upp i åren en aning, utan att på någotvis 

hävda att jag känner mig gammal, så går tiden oerhört fort. 

Vart tog alla år vägen sedan man var runt 20-25 år? Det är 

i alla fall så jag känner mig i hjärtat, som en 20-åring. Men 

tyvärr så fort jag tittar mig i spegeln eller ser på mina barn 

så blir jag snabbt varse att åren har faktiskt gått, vare sig 

jag vill eller inte.

Så här i slutet av året så är det lite tid för eftertanke. 

Eller så kanske man ska unna sig det. Vad har jag egentligen 

presterat så här långt och vart är jag på väg? Hade jag kun-

nat göra något annorlunda? Definitivt hade jag kunnat göra 

det, men trots allt gör vi våra val i livet och kanske vi måste 

vara nöjda med dom val vi redan gjort och istället inrikta 

oss på de val vi har framför oss. “Var dag är en sällsam 

gåva”, brukar man säga. Och varje dag ger oss möjlighet 

att påverka utgången av just den dagen och framtiden för 

en själv och andra. Det vi gjorde i går som kanske inte var 

så lyckat för dig eller för någon runt omkring dig. Får du 

möjlighet att rätta till idag eller imorgon. Det kan handla om 

affärsrelationer, relationer och situationer med nära, bekanta 

eller högst tillfälliga relationer. Det handlar också ofta om att 

“lära” och “gå vidare”. På den här punkten är vi lite olika 

från person till person eller från situation till situation. Ibland 

tar vi lärdom och samlar på oss erfarenhet tills vi ställs inför 

en liknande situation och vet hur vi ska navigera oss vidare. 

Ibland gör vi det inte alls, tar lärdom alltså, utan upprepar 

samma “misstag” om och om igen. Om det nu är ett miss-

tag. Det här förhållningssättet gäller i alla situationer både i 

arbetslivet och på det djupare personliga planet. I arbetslivet 

är det ofta svårt att veta vilken väg man ska välja. Ett nytt 

verksamhetsår står för dörren. För många entreprenörer har 

2013 varit ett ganska svagt år, kanske också för en hel del 

leverantörer. Hur förhåller man sig till det? Vilka val ska vi 

göra för att 2014 ska bli ett bättre år även om inte marknaden 

blir bättre eller starkare? Ska man köra på i samma hjulspår 

eller behövs en förändring? Eller vågar vi att förändras med 

risk för att läget blir sämre? Vi ställs hela tiden inför olika 

val, medvetna eller omedvetna. De medvetna valen kan vi 

påverka eller agera inför men däremot inte de omedvetna 

eller de som vi tvingas att ta.

Jag tänker nu särskilt på alla utsatta i den katastrof 

som drabbade Filippinerna för en tid sedan. Dom gavs ingen 

valmöjlighet. För många ändrades livet totalt på bara några 

timmar. Många har förlorat allt, familjemedlemmar, hem 

och hus. Totalt har cirka 11 miljoner människor drabbats på 

något sätt av tyfonen. Den officiella siffran på antal dödsoffer 

hamnade i mellan 4000 till 5000 personer. På ett oerhört 

brutalt sätt har Filippinernas invånare tvingats lära sig att allt 

kan förändras på ett ögonblick. Sedan är den stora frågan 

“Hur går man vidare?”. När en katastrof av den här typen 

händer, och de händer ganska ofta nu, bleknar de flesta 

andra vardagsnära problem här hemma i trygga Sverige. I 

alla fall om man börjar fundera lite på vad den här typen av 

naturkatastrofer innebär för de som drabbas. Men samtidigt 

så kommer händelserna i Filippinerna att tyvärr börja blekna 

ganska snart också. Och har redan gjort till viss del. Livet 

går vidare, ibland på ett brutalt sätt. Men de drabbade i 

Filippinerna kommer att behöva lång tid för att bearbeta sin 

sorg och börja bygga upp landet och tillvaron för de drabbade 

innan de på allvar kan gå vidare. Det är inte utan att man 

får dåligt samvete när så många människor i vår omvärld 

drabbas på ett mycket brutalt sätt. Med vår väl utbyggda 

mediabevakning kommer händelserna runt om i världen in i 

vårt vardagsrum och våra liv. Förr var vi i allmänhet lyckligt 

ovetande om allt elände som drabbade andra människor 

långt bort men även i vår närhet. Att vi nu har kännedom 

innebär det att vi också har ett ansvar? Ja definitivt. Men vi 

kanske inte kan bli hjälparbetare allihop men vi kan bidra 

på olika sätt genom kända och säkra hjälporganisationer 

som Rädda Barnen, Plan, Diakonia, Läkare Utan Gränser, 

SOS Barnbarnbyar med flera. Nu när julen närmar sig med 

ljus och värme för många av oss ser den helt annorlunda 

ut för andra. Kanske något att ta i beaktan när de andra 

julklapparna skall inhandlas.

Till sist en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År tillönskas 

alla våra läsare och annonsörer. Och tack för det gångna året.

Jan Hermansson, jan.hermansson@pdworld.com
Chefredaktör

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

Ledaren förbättrad i varje detalj.
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Bättre dammkontroll.
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Maskinia förstärker 
eftermarknadsavdelningen

Mats Eklund, teknisk ansvarig Doosan, Fräs Erik Andersson, ny eftermarknad-
sansvarig samt Bo Melkersson, teknisk ansvarig Case.

Att ge bra service på kundernas maskiner är högt 
prioriterat hos Maskinia. Det bevisas nu när man 
förstärker eftermarknadsavdelningen ytterligare 
genom att anställa Fräs Erik Andersson som ny 
eftermarknadsansvarig för Maskinias varumärken 
Doosan och Case, och Bo Melkersson som teknisk 
ansvarig för CASE.

Att kunden ska känna sig trygg efter att ma-
skinen har levererats är en av de viktigaste delarna 
i Maskinias verksamhet. Med Fräs Erik Andersson 
som ansvarig och Bo Melkersson som teknisk 
ansvarig för CASE samt Mats Eklund som Teknisk 
ansvarig för DOOSAN så har Maskinia ett starkt 
team som leder och stödjer företagets verkstäder.

Fräs Erik Andersson har tidigare varit anställd 

på Maskinia som Verkmästare och väljer nu efter 5 
år som anställd på KVD att återvända till Maskinia.

”Det känns mycket roligt att Fräs Erik väljer att 
komma tillbaka till Maskinia. Han känner till våra va-
rumärken och många av våra kunder vilket ger en 
kort startsträcka. Fräs Erik har en gedigen teknisk 
kunskap om entreprenadbranschens produkter 
som garanterar ett kliv uppåt i kvaliteten på vår 
viktiga eftermarknadsavdelning. Bo Melkersson 
kommer nu att ta det tekniska ansvaret för CASE, 
Mats Eklund det tekniska ansvaret för DOOSAN 
och de kommer nu att kunna fördjupa sig inom 
sina områden för att snabbt kunna hjälpa, förbättra 
och utveckla stödet till våra verkstäder vilket ger 
en ännu bättre service till våra kunders maskiner”, 

Det är nu bestämt att leverantörssatsningen 
Maskin Stockholm är tillbaka nästa år. Maskin 
Stockholm 2013 blev enligt arrangörerna 
en succé vilket innebär att eventet kommer 
att återkomma redan den 9-10 maj 2014.

En av delarna i Maskin Stockholm 2013 
var en tävling där vinsten var 25 000 kr i 
resepresentkort. Tävlingen innebar att man 
skulle besöka så många deltagande anlägg-
ningar som möjligt under de två dagarna samt 
att skriva ihop en slogan om Maskin Stock-
holm. Många deltog i tävlingen och juryn hade 
ett idogt arbete med att kora en vinnare, men 
till slut fanns det en slutgiltig segrare.

Med sloganen, “Skönt att slippa kön och 
spara på lön när Maskin Stockholm bjuder på 
visning och korv med brön, kammade Håkan 
Andersson hem vinsten. Tilläggas bör att han 
också hade besökt samtliga åtta anläggningar. 
Han kommer nu att bege sig ut på en skön 
sportresa någonstans i världen.

Planering inför 2014
Maskin Stockholm 2014 håller i detta nu 

Maskin Stockholm 
tillbaka redan 2014

på att planeras men datumet är satt till den 
9-10 maj.

“Vi tror och hoppas på att succén upprepar 
sig även 2014. Vi är mycket nöjda med eventet 
som var och de besökare vi har pratat med 
har uppskattat arrangemanget och enkelheten 
i att kunna besöka många maskinleverantörer 
under de 2 dagarna och ta del av produktnyhe-
ter och information”, säger Daniel Gustavsson 
marknadsansvarig på Maskinia.

Maskin Stockholm har i dagsläget fått 
många förfrågningar via www.maskinstock-
holm.se från andra leverantörer som vill vara 
med så troligtvis kommer antalet utökas med 
fler deltagande företag och märken. “Vi är 
öppna för att utvidga Maskin Stockholm med 
fler maskinleverantörer. Vi vill ju ha ett så kom-
plett event som möjligt men väljer att avgränsa 
oss mot entreprenadsektorn, så de företag 
som känner sig manade får gärna ta kontakt 
med något av de deltagande företagen för 
intresseanmälan”, avslutar Christel Söderberg 
Marknadsansvarig på EMS Group.

www.maskinstockholm.se

Bilden: Vinnaren i Maskin Stockholms tävling Håkan Andersson gratuleras av 
Christel Söderberg med ett presentkort på 25 000 kr och ett blomsterarrange-
mang. Foto: Anders Nilsson

Ny återförsäljare 
och nya serviceverk-
städer för Bobcat
Bobcat Sverige AB meddelar att man startat 
upp samarbete med ytterligare en återförsäljare. 
Återförsäljaren heter VöXss Maskin AB och är 
återförsäljare för Bobcat i Flen och Boxholm. 
VÖXss kommer att verka i området söder om 
Linköping till Oskarshamn. Bobcat har också 
etablerat samarbete med två nya serviceverk-
städer, Mekomek AB i Flen och Maskinservice i 
Hälsingland AB i Söderhamn. Kunder kan därmed 
serva och reparera sina maskiner på ytterligare 
två ställen i Sveriges vidsträckta land. 

“Det känns väldigt bra att kunna förstärka vår 
ställning både inom ytterligare återförsäljning och 
service genom VÖXss, Mekomek och Maskin-
service i Hälsingland”, säger Göran Andersson 
på Bobcat Sverige AB.

www.bobcat.se

Sandvik förstärker 
säljorganisationen i 
norra Sverige
Två nya medarbetare förstärker Sandvik Con-
structions säljorganisation i norra Sverige.

Göran Sandbäck har tillträtt tjänst som säljare 
av  bergborrverktyg och kommer att vara verksam 
i Dalarna, Värmland och Norrland. Närmast kom-
mer Göran från en tjänst som distriktsansvarig 
säljare på Rubber Company. Göran började på 
Sandvik Construction den 15 juli 2013.

Roger Hansson har tillträtt tjänst som säljare 
av krossning- och sorteringsutrustning sedan 1 
september och kommer att vara verksam från 
Stockholm och norrut i landet. Närmast kom-
mer Roger från Cramo Anläggning där han varit 
ansvarig för uthyrningsverksamheten för anläg-
gningsmaskiner. Tidigare har Roger även arbetat 
med försäljning av ballastmaterial.

www.construction.sandvik.com

Göran Sandbäck.Roger Hansson.

säger Fredrik Holmquist VD på Maskinia.
”Det känns fantastiskt roligt att vara tillbaka 

på Maskinia och jag ser fram emot att ta tag i 
alla utmaningar som finns inom vår eftermark-
nadsavdelning. Min målsättning är att Maskinias 
eftermarknadshantering skall bli ett föredöme 
inom branschen där vi internt kan effektivisera och 
kostnadsreducera, samtidigt som vi får nöjdare 
och tryggare kunder”, säger Fräs Erik Andersson.

Bo Melkersson är i grunden entreprenör 
från skogsmaskinsbranschen. Efter det har han 
i 12 år arbetat som maskinteknisk lärare, främst 
på KY-utbildning med inriktning el-hydraulik, 
felsökningsteknik och styrsystem. Han har även 

arbetat med externa kundutbildningar till en känd 
skogsmaskintillverkare, då främst med styrsystem 
i samband med ny leveranser. De senaste två åren 
har han arbetat som maskinförare där ingick han i 
ett projekt som genomfördes i Norska Sörlandet.

”Min ambition med att arbeta hos Maskinia 
är att delta i ett team som arbetar för att fortsätta 
utveckla eftermarknaden för Maskinia. Jag ser 
eftermarknaden som en viktig del i organisatio-
nen. De kunder som väljer en Case ska kunna 
känna att det finns en trygg, stabil och engagerad 
eftermarknad som de kan vända sig till”, säger 
Bo Melkersson.

www.maskinia.se



SWEDISH QUALITY SINCE 1972. WWW.DUSTCONTROL.SE

 Vad i 
          
Dustcontrol?

#!

Bara pro!s vet vilka vi är.
Känner du till Dustcontrol? Bra! Det betyder att du är ett riktigt 
proffs som ställer höga krav på din utrustning. Dustcontrol 
har arbetat med luftrening i över 40 år och har stoftavskiljare 
och luftrenare i alla storlekar och för alla branscher. Oavsett 
vilken av dem du väljer kan du vara säker på att få en riktig 
proffsmaskin som är byggd med ditt jobb och din hälsa i 
fokus. Alla våra maskiner har tåliga chassin av rostritt stål, och 
alla är utrustade med HEPA H13-!lter. Är du lika noga med ditt 
jobb som med din hälsa? Välj en blå maskin från Dustcontrol.

är

DC 2900
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I år firar Atlas Copco att det är 50 år sedan hy-
draulhammaren lanserades. Den innovativa ideen 
som förverkligades i den tyska staden Essen för 
ett halvt århundrade sedan har omvandlat bygg- 
och gruvindustrin och är nu ett standardverktyg 
över hela världen.

Krupp Berco Bautechnik, som förvärvades 
av Atlas Copco 2002, utvecklade den rigg-
monterade hydraulhammaren och tog patent 
på den 1963. Den första maskinen, HM 400, 
tilldrog sig enormt intresse på Hannovermässan 
1967, och över 2 000 enheter såldes. Syftet 
var att spara tid och arbete vid demolering och 
gruvdrift där man vid den tiden mest använde 
pneumatiska verktyg, och det nya konceptet 
rönte stor framgång. Det innebar att en person 
med en riggmonterad hydraulhammare på egen 
hand kunde utföra lika mycket arbete som flera 
med pneumatiska verktyg.

Innovationen var startskottet för en revolution 
inom bygg- och gruvindustrin. I dag används 
hydraulhammare allmänt, och dussintals företag 
över hela världen tillverkar maskiner av denna 
typ under många olika varumärken. Tiotusentals 

maskiner säljs varje år över hela världen.
Atlas Copco är en industrigrupp med 

världsledande ställning inom kompressorer, 
expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, 
anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg 
och monteringssystem. Med innovativa produkter 
och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för 
hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873 
och har kunder i fler än 170 länder. Under 2012 
hade Atlas Copco 39800 anställda och en 
omsättning på 90,5 miljarder kronor. 

Atlas Copco Construction Tools, där hydraul-
hammarna ingår, är en division inom Atlas Copcos 
affärsområde Bygg- och anläggningsteknik. 
Divisionen utvecklar, tillverkar och marknadsför 
hydraulisk, pneumatisk och bensindriven utrust-
ning för demolering, kompaktering, bergborrning 
samt betongbearbetning. Produkterna distribu-
eras via en världsomspännande försäljnings- och 
serviceorganisation under varumärkena Atlas 
Copco, Chicago Pneumatic, Dynapac och She-
nyang. Huvudkontoret ligger i Essen, Tyskland 
och tillverkning sker i Europa, Afrika och Asien.

www.atlascopco.se

Hydraulhammaren fyller 50

Återvinningsföretaget Stena Recycling AB fick 
utmärkelsen Årets Klimatkomet 2013, vid en 
ceremoni på Örebro slott i anslutning till det årliga 
seminariet Hållbar logistik. Utmärkelsen Årets 
Klimatkomet ger Green Cargo till ett företag som 
utifrån sina förutsättningar gjort stora förbättringar 
av sin logistiks klimatpåverkan. “Stena Recycling 
visar vägen för hållbar logistik. Genom att välja eltåg 
de långa sträckorna får de en effektiv transportlös-
ning som dessutom ger en oslagbar miljövinst”, 
säger Jan Kilström, vd på Green Cargo. Stena 
Recycling har lagt över mer och mer av sina 
transporter till, mellan och från de närmare 100 
återvinningsanläggningarna runt om i landet på 
järnväg. Företaget använder sig av en tåglösning 
som förbinder deras anläggningar i norra och mel-
lersta Sverige. “Hela vår verksamhet är inriktad på 
hållbarhet med återvinning av järn och metall som 
kärna, där transporter utgör en väsentlig del. Det 
känns därför riktigt bra att få denna utmärkelse som 

Stena årets klimatkomet

förstärker att vårt långsiktiga arbete även handlar 
om hållbara transporter”, säger Staffan Persson, 
vd, Stena Recycling AB.

HiB Info som bilaga i 
Professionell Demolering
Under 2013 beslutades den inom branschförenin-
gen Håltagningsentreprenörerna inom Sveriges 
Byggindustrier (HiB) att branschföreningen organ 
skall gå som bilaga i tidningen Professionell 
Demolering. HiB Info har getts ut sedan 1990 
i föreningens regi och är en av världens äldsta 
branschorgan för håltagningsentreprenörer.

Trots att tidningen nu kommer att distribueras 
tillsammans med Professionell Demolerings 
utgåvor och att tidningen kommer 
att produceras i samarbete med PDs 
redaktion kommer HiB Info att behålla 
sin särprägel.

Den redaktionella grupp inom 
HiB som tidigare jobbat med fram-
tagningen av HiB Info kommer fortsatt 
ha stort inflytande över vad som kommer att pub-

liceras i tidningen. Regelbundna redaktionsmöten 
kommer att hållas. I tidningen kommer viktigt 
föreningsinformation att prioriteras tillsammans 
med reportage, produktnyheter med mera.

Orsaken till att föreningen tagit beslutet att 
inleda ett samarbete med tidningen Professionell 
Demolering är att HiB Info tidigare togs fram helt 
genom ideella krafter där tidningens senaste 
redaktör Patrik Sjögren gjort en fantastisk insats 

men dragit ett tungt lass. Genom att 
PDs redaktion tar över produktionen 
möjliggörs en betydelsefull avlastning 
för föreningen som kan ge mera tid 
till att fokusera på själva innehållet. 
Under 2014 kommer fyra kompletta 
utgåvor att ges ut.

www.hibinfo.se

Första numret av HiB Info gavs ut 1990.



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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Husqvarnas väg till Asien
Husqvarna Construction Pro-
ducts har sedan länge varit 
representerade med egen 
tillverkning i Kina. Till en 
början för export till västvärl-
den. Men nu växer företagets 
ställning i Kina och Asien som 
helhet. Husqvarnas produkter 
börjar bli ett allt vanligare 
inslag bland byggentrepre-
nörer och så kallade Heavy 
Users. Professionell Demole-
rings utsände Jan Hermans-
son redogör för tillverkarens 
framgång.

Kina, som har världens största befolkning med mer än 1,3 
miljarder människor, har en stor inverkan på resten av världen. 
Under de senaste 40 till 50 åren har landets låga tillverknings-
kostnader ändrat reglerna på världsmarknaden. Kina satte 
tidigt skräck i många västerländska företag som var rädda 
för att de skulle förlora affärer. Ett faktum som fortfarande 
gäller i många avseenden. Men Kinas ökande öppenhet har 
lett till att allt fler västerländska företag satsar på egen lokal 
tillverkning i landet. Till en början var syftet främst för export 
och för att förbli konkurrenskraftig i västvärlden. Men med 
en snabbt växande inhemsk marknad och köpkraft i Kina har 
situationen förändrats. Idag börjar Kinas inhemska marknad 
bli allt viktigare.

    

Husqvarna och Kina
Ett företag som har insett potentialen i Kina är Husqvarna 
Construction Products som har funnits i landet med egna fa-
briker i många år om man räknar in Diamant Boart. Husqvarna 
förvärvade den belgiska tillverkaren Diamant Boart 2002 och 
som haft egen tillverkning i Kina sedan 1995. Huvudkontor 
för Husqvarna Construction Products´ verksamhet i Kina ligger 
i Xiamen i kustprovinsen Fujian. VD för verksamheten i Kina 
de senaste fem åren är Marc Segers som är belgare och har 

Från vänster till höger: Husqvarna Construction Products försäljnings- och marknadschef i Kina Lawrence 
Liu, VD för verksamheten i Kina Marc Segers och produktions- och logistikchef vid fabriken i Xiamen Greg Wu.

Bilden till höger. Kina, ett land av kontraster. Gamla 
och ganska fattiga bostäder i förgrunden och nya 
moderna bostadsområden som reser sig i bak-
grunden. 
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Greg Wu till höger håller sig uppdaterad om vad som händer på verkstadsgolvet.

en bakgrund hos Diamant Boart. Segers har varit i den här 
organisationen i 27 år och har arbetat både för Diamant 
Boart och Husqvarna över hela världen. Han tillbringade 
exempelvis flera år i USA då företaget Target förvärvades. 
“Jag är verkligen stolt över vår verksamhet här i Kina och i 
synnerhet vår personal. Vi är helt enkelt bäst“, säger Segers. 

“Anläggningen i Xiamen har gjort stora framsteg under de 
senaste åren.  År 2014 skall vi vara den bästa fabriken alla 
kategorier inom vår bransch.“

Vid PDs besök deltar förutom Marc Segers även Greg 
Wu, produktions- och logistikansvarig i Xiamen och specialist 
på bland annat den välkända affärsfilosofin Lean Production 
som till fullo efterföljs och övervakas kontinuerligt i Xiamen-
fabriken sedan 2009. PD träffar också bland andra Lawrence 
Liu som är försäljnings- och marknadsdirektör för Husqvarna 
Construction Products i Kina .

I produktionen i Xiamen arbetar en energisk personal-
styrka på 100 personer och ytterligare 25 arbetar med försälj-
ning. Säljkåren är fördelad på flera orter i Kina, bland annat 
Shanghai och Peking. 19 personer av de 100 i Xiamen arbetar 
uteslutande med kvalitetskontroll och Greg Wu garanterar att 
alla produkter som lämnar fabriken är 100 % kontrollerade 
och testade. “Kvaliteten på våra produkter är alltid vår högsta 
prioritet samt att de levereras i tid“, tillägger Greg“. Ingen 
produkt kan lämna fabriken utan att vara 100 % i enlighet 
med kundens specifikation. En självklar regel tycker vi.“

Till en början tillverkades kakel- och tegelsågar vid 
Husqvarnas fabrik i Xiamen. Tillverkningen började 2004. 
Sedan dess har tillverkningssortimentet ökat till att omfatta 
golvsågar, borrstativ, golvslipmaskiner och dammsugare.

“En stabil arbetskraft och utmärkta ingenjörer har gjort 
det möjligt för fabriken att ta på sig mer och mer utmanande 
produkter“, säger Marc Segers.

Förutom kompletta produkter tillverkas i Xiamen även 
olika typer av tillbehör och komponenter som levereras till 
andra fabriker inom Husqvarnas organisation. De kompo-
nenter som används i produkterna som tillverkas i Xiamen 
kommer från lokala tillverkare i närheten av Xiamen och från 
andra platser i Kina. Vissa delar importeras dock fortfarande. 
Det finns för närvarande mer än 100 underleverantörer som 
levererar delar till Husqvarnas produktion i Xiamen.

“Naturligtvis är vi lika noga med de komponenter vi 
köper in som de som vi producerar själva“, säger Greg. “Vi 
har mycket god produktionskapacitet i Xiamen och vi utnyttjar 
bara en del av den. Under 2014 kommer vi att nå mer än 
35000 producerade enheter per år.“

Greg berättar att även leverantörerna omfattas av Lean 
Production-principerna och detta följer man upp månadsvis. 
Om det finns ett kvalitetsproblem tas det itu med omgående. 
Fabriken har följt Lean-tänkande sedan 2009 och i år imple-
menterades det även inom Husqvarnas försäljningsorganisa-
tion i Kina. Engelska är det officiella språk som pratas på   
fabriken i Xiamen och man är certifierade enligt ISO 9001 
och ISO 14001 sedan 2010.

    

Diamantverktyg i Shijiazhuang, Hebei
Förutom Xiamen, som är centrum för Husqvarnas produk-
tion av byggmaskiner, ligger numera Husqvarnas centrum 
för tillverkning av diamantverktyg i Shijiazhuang i provinsen 
Hebei. Under 2006 startade Husqvarna ett Joint Venture 
tillsammans med det kinesiska företaget Jikai Industrial 
Group och under 2012 blev Husqvarna full ägare till bolaget. 
Bolaget namnändrades då till Husqvarna Hebei. Tidigare 
hamnade Jikais produkter främst på den kinesiska marknaden 
men idag har man börjat exportera till andra länder. I år har 
Felker, ett Husqvarna-ägt varumärke, lanserats för att stärka 
Husqvarnas namn på marknaden för hårdmetallklingor i Kina. 
Felker exporteras även till andra markander. Nämnas bör att 
Marc Segers har utsetts till chef även för verksamheten i 
Shijiazhuang som sysselsätter 500 personer.

“Vår fabrik i Hebei var en utmaning att ta på sig 
ansvaret för men vi är nu på god väg att implementera 
Husqvarnas kultur och rutiner även på denna fabrik. Vi ser 
en stor efterfrågan inte bara för våra diamantverktyg utan 
även Felkers diamantverktyg från den kinesiska marknaden 
och i Asien i sin helhet. I dag ser vi ökande leveranser till 
andra asiatiska marknader och inte bara Kina. Asien har 
en enorm potential för oss och vår fabrik i Xiamen är det 
perfekta navet“, säger Marc.

Marknadsledande 
på kapmaskiner i Kina

Säljteamet, med Lawrence Liu som försäljnings- och 
marknadschef i Kina, marknadsför och säljer Husqvarna 
Construction Products hela produktportfölj. Försäljnings-
organisationen är samlade i en separat enhet som har 25 
anställda. Den starkaste marknaden i Kina för Husqvarna är 

Väggsågar redo att packas och skeppas till kund.

Husqvarnas dammsugare tillverkas i Xiamen.

Här monteras Husqvarnas golvslipserie.

Husqvarnas fabrik i Xiamen.

Vicky Cai representerar en av många unga och duktiga 
anställda vid Husqvarnas fabrik i Xiamen.
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i nuläget räddningstjänstbranschen som köper Husqvarnas 
olika typer av kapmaskiner. “Vi har ett mycket starkt fotfäste 
och är marknadsledande inom denna sektor. Våra produkter 
är de mest använda i landet när det gäller räddningsinsatser. 
Men vi vinner kontinuerligt marknadsdelar inom byggsektorn 
som också har den största potentialen för oss. Men det är 
också inom bygg- och anläggningssektorn som den största 
konkurrensen finns”, säger Lawrence.

Husqvarna har ett brett nätverk av återförsäljare i 
Kina som säljer tillverkaren kompletta utbud av produkter. 
Vissa av återförsäljarna fungerar även som auktoriserade 
servicecenter. I tillägg har Husqvarna sina egna service- och 
utbildningscenter i Peking, Shanghai och Xiamen. Målet är 
att tredubbla antalet servicecenter inom de närmaste tre åren. 
“Vår utveckling på den kinesiska marknaden har varit snabb. 
För bara några år sedan hade vi bara en person som arbetade 
med försäljning på den inhemska marknaden. Idag har vi en 
helt ny organisation på 25 personer“, berättar Lawrence.

Säljorganisationen är uppdelad på kundsegmeten bygg- 
och anläggning, räddningstjänst och så kallade Heavy Users. 
Det är inom Heavy Users som man hittar de professionella fö-
retagen som jobbar med håltagning, rivning och golvslipning.

Heavy Users-teamet fokuserar på marknadsföring av 
väggsågar, vajersågar, golvslipmaskiner och rivningsrobotar. 
De stöds av ett team av service- och demonstrationsspe-

cialister. Lawrence berättar att det tar lite längre tid att 
beskriva fördelarna med vägg- och vajersågar och speciellt 
rivningsrobotar i Kina samt vad dessa produkter kan erbjuda.  
Det tar tid innan kunderna nappar. Dessa produkter kostar 
mer och det krävs mer utbildning och kunskap. “Men så 
fort kunderna förstår vad dessa produkter erbjuder och vilka 
fördelarna är brukar det utmynna i att kunden bestämmer 
sig för att köpa“, säger Lawrence.

Husqvarnas kapmaskiner är som sagt mycket välkända i 
Kina och har ett gott rykte inom räddningstjänsten och bland 
kunder inom järnvägsnäringen. “Vi ser också en mycket stor 
potential för våra kapmaskiner inom bygg- och anläggnings-
branschen”, tillägger Lawrence.

Andra sektorer med stor potential och där man bara skrapat 
lite på ytan är slipning och polering av betonggolv och likaså 
användningen av fjärrstyrda rivningsrobotar i byggsammanhang. 
Robotar har hittills ett starkare fotfäste inom processindustri 
såsom metall- och cementverk. 

“Jag tror att entreprenörerna inom bygg- och anlägg-
ning är mera avvaktande av flera olika skäl. Investeringsnivån 
är ganska hög, strömförsörjningen är ett problem i Kina och 
har begränsad tillgång på vissa byggen och det handlar även 
om utbildning av operatörer”, säger Lawrence och tillägger.  
“Men det är en utmaning för oss och vi ger inte upp så lätt. 
När en entreprenör inser produkternas hela potential slutar 
det oftast med affär”, säger Lawrence som ser en mycket stor 
potential för rivningsrobotar i Kina. Det övriga sortimentet 
bestående av borrsystem, vägg- och vajersågar har naturligtvis 
också potential men här är konkurrensen betydligt större än 
när det kommer till rivningsrobotar och golvslipar för slipning 
och polering. I Kina finns det tusentals små byggföretag och 
omkring 100 riktigt stora. När det gäller renodlade betonghål-

En av Husqvarna högfrekvensstyrda vajersågar som 
används vid ett tunnelbanebygge i Shanghai.

En högfrekvensdriven väggsåg från Husqvarna i arbete 
på ett brojobb i Shanghai.

tagningsentreprenörer som också jobbar med rivningsrobotar 
finns omkring 10 riktigt stora och flera hundra enmans företag. 
Det samma gäller renodlade rivningsentreprenörer. Men 
marknaden utvecklas extremt snabbt i Kina. Lite överdrivet 
kan sägas att de som var små igår är på väg att bli stora 
idag och med den snabba tillväxttakten ökar också behovet 
av bättre och effektivare utrustning. Lawrence säger dock att 
det är svårt att göra marknadsuppskattningar då det inte finns 
några branschföreningar inom exempelvis håltagning, rivning 
eller betonggolvslipning. 

“Det är oerhört stimulerande att arbeta i det här väldiga 
landet som bokstavligen utvecklas med ljusets hastighet. Jag 
känner mig verkligen lyckligt lottad som får vara med om att 
se landet förändras och uppleva det på nära håll“, avslutar 
Marc Segers.

www.husqvarnacp.se

En hydrauldriven vajersåg från Husqvarna som 
används vid ett brorenoveringsjobb.
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ett starkt val! 

Perfekt team vid rivningsarbete: Westerias mobila och stationära vindsikt som separerar lätt 
fraktion från tung. Med hjälp av kraftigt luftfl öde avskiljs t ex sten, betong och järn från trä och 
annat brännbart. RUBBLE MASTER med starka och effektiva kompaktkrossar och fraktions-
sorterare för återvinning av betong, asfalt och tegel. 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

Vindsiktning, krossning och rivning:

A KINSHOFER COMPANY

Pulveriserare
& Crackers

Skrotsaxar

RM80 GO!MOBIL VINDSIKT 

AIR BASIC VINDSIKT RM100 GO!

& Crackers
Pulveriserare
& Crackers
Pulveriserare
& Crackers

AIR BASIC VINDSIKT 

MOBIL VINDSIKT 

NYHET 
RM 100 GO!
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Snart är det dags för en produktlansering 
från HTC som du inte vill missa. 

Notera 22 januari 2014 i Din kalender, och besök då VVVGSB�l�NNQRXRSDLRBNL
Om du har vägarna förbi vår monter på World of Concrete i Las Vegas 21-24/1 2014 

är du naturligtvis hjärtligt välkommen att se och testa våra nyheter i verkligheten. 

Det är trots allt i det verkliga livet våra produkter bevisar att de tillhör premiumsegmentet 

inom golvslipningsbranschen. Välkommen till marknadsledaren.

VVVGSB�l�NNQRXRSDLRBNL

Innemonter: S10639
Utemonter: O30933

3M lanserar nu ett helt nytt sortiment med 
vävarmerade kapskivor som klarar dubbelt så 
många kap per skiva och skär betydligt snab-
bare jämfört med traditionella kapskivor. De nya 
kapskivorna bygger på 3Ms största slipssuccé 
i modern tid, den patenterade Cubitron II 
teknologin. 

3Ms Cubitron II teknologin innebär att alla 
slipkorn har samma form och storlek. Det gör att 
kornen vid belastning brister på ett kontrollerat 
sätt och blir självskärpande. De nya eggarna 
skär genom metallen istället för att ploga vid av-
verkning, vilket också gör att värmeutvecklingen 
minskar radikalt. 

Kapa dubbelt så mycket 
med ny teknologi

När de första produkterna med Cubitron II 
lanserades 2009 blev de 3Ms mest framgång-
srika nyhet inom slipteknik på senare år.

“En stor del i framgången är också att den 
nya teknologin gör produkterna mer använ-
darvänliga. De nya kapskivorna låter, vibrerar 
och dammar mindre”, säger Ulf Frisk på 3M. 
Dessutom kräver de mindre tryck vid kapningen 
än konventionella skivor, vilket skonar armar och 
rygg på den som skall göra jobbet. 

Skivorna används vid metallbearbetning för 
kapning i järn, rostfritt, legerat och vanligt stål 
inom främst verkstadsindustrin, mekaniska verk-
städer, allmän metallbearbetning och skeppsvarv. 
Cubitron II kapskivor är sk järnfria skivor, vilket 
ger ett renare resultat på framförallt rostfritt stål. 

Samtidigt med lanseringen av kapskivorna 
släpper 3M även en lamellrondell med samma 
teknologi. Så nu finns den nya teknologin från 
3M i kapskivor, navrondeller, lamellrondeller, 
fiberrondeller, Roloc sliprondeller och slipband.

Kapskivorna tillverkas i två varianter, varav 
en modell med försänkt nav för att komma åt 
bättre. Storlekarna varierar från 100 mm till 230 
mm i diameter och säljs hos auktoriserade 3M 
återförsäljare. 

www.3M.se/slip

ALLU M-Serie 
Det nya sättet 
att arbeta 
Iden, som startade i Kina 2008, om att använda 
en ALLU processkopa på mindre och medelstora 
last- och grävmaskiner som framförallt ett kostnad-
seffektivt alternativ till traditionell krossutrustning har 
nu utvecklats till en ny innovativ metod som kan an-
vändas i storskalig gruvdrift världen över. Genom att 
montera ALLU M-Serie processkopa på last- eller 

flyttas mycket enkelt inom arbetsområdet där 
jobbet ska göras. Besparingar uppnås genom 
lägre investeringskostnader, transportkostnader 
och ett effektivare utnyttjande av basmaskinen.

Kundkrav, arbetsmiljö, kapacitet, kvalitet 
och inte minst servicevänlighet har varit några 
av de viktigaste kriterierna genom hela utveck-
lingsprocessen.

ALLU M-Serie
ALLU M-Serie är anpassad för 50-130 tons 
lastmaskiner och 60-200 tons grävmaskiner och 
kan monteras på underjordslastare. ALLU M-Serie 
ansluts enkelt till den bärande maskinens hy-
draulsystem. ALLU M-Serie processar enkelt och 
med hög kapacitet material som kol, oljeskiffer, 
kalksten, grafit, kaolin, dolomit, gips m m. Under 
tester med ALLU M-Serien har kapaciteter upp 
till 650 ton/h uppmätts.

ALLU M-Serie kan utrustas med olika pro-
cesstrummor efter kundens behov. Fraktionerna 
0-50mm upp till 0-150mm kan produceras med 
denna revolutionerande metod. 

ALLU M-Serien finns för närvarande tillgänglig 
i två modeller.

 för 50-60 tons 
 lastare och 100 tons grävmaskiner

 för 60-80 tons  
 grävmaskiner

ALLU M-Serien kommer under 2014 att finnas i 
sex modeller för lastare och grävmaskiner. Oavsett 
om användarens verksamhet är en liten gruva i 
djungeln, eller om man arbetar i större underjords-
gruvor eller dagbrott kan man använda denna unika 
ALLU M-Serie Kross & Siktskopa som primär eller 
sekundär processmaskin. Metoden används inte 
bara inom gruvnäring utan också, som en viktig 
del i verksamheter inom andra industrigrenar 
som kraftverk, dammbyggen, täkter, återvinning, 
lagerutrymmen, hamnar m.m. 

www.allu.net

grävmaskin får man en högproducerande mobil 
processmaskin för både primär- och sekundär 
bearbetning. Jobbet görs i ett steg.

Krossning, sortering och samtidig lastning 
på truck, lastbil etc. fungerar utmärkt med denna 
effektiva mobila processutrustning. Utrustningen 

Andersen Contractor lanserar EdilGrappas 
breda sortimentet av verktyg för att bland an-
nat klippa armering, skrot, kablar, betong med 
mera. EdilGrappa har producerat elektriska och 
hydrauliska verktyg med mera sedan 1977 och 
är idag en av världens ledande tillverkare. Deras 
produkter är kompakta, snabba, pålitliga samt 
gör jobbet med effektivitet och precision. Idag 
har EdilGrappa ett brett sortiment av handhållna 
och maskinmonterade verktyg.

 Det finns olika typer av armer-
ingsk l i ppa r  och  saxa r. 
Dessa  pas-
sar utmärkt 
v i d  s å v ä l 
d e m o l e r -
ing som byg-
gverksamhet och är intressanta för såväl 
håltagare, återvinnare som industriap-
plikationer. I produktprogrammet finns 
också vajerklippar, kedjeklippar och 
verktyg som har utbytbara huvuden. Des-
sutom specialverktyg för bland annat bockning 
och stansning samt batteri- och bensindrivna 
verktyg för räddningstjänst.

 Handhållna nät- och armeringsklippar finns 
som batteridrivna, elektriska eller hydrauliska. 
Batteriversionen finns i tre modeller som klipper 
upp till Ø 20 mm armering. På en laddning gör 
den cirka 140 klipp. Batteriversionerna arbetar 

Andersen Contractor lanserar 
klippverktyg från Edigrappa

lika effektivt som motsvarande elektriska och 
hydrauliska klippar. De elektriska och hydrau-
liska klipparna klarar armeringsjärn på upp till 
Ø 32 mm respektive Ø 52 mm.

 Portabla saxar för demolering, bilåtervin-
ning och industriapplikationer finns i hydraulisk 
och elektrisk version. De klipper upp till Ø 
170 mm kabel eller stålrör med mera och är 
utmärkta för att exempelvis klippa upp bilar vid 
skrotning. Portabla betongsaxar för demolering 
av väggar, pelare och andra byggnadsdelar av 

betong finns i flera utföran-
den. De klarar att krossa 
upp till 400 mm armerad 

betong.
För minigrävare på upp till 5 

ton finns maskinmonterade skrot- och 
betongsaxar som är utrustade med 
kontinuerlig rotation.
andersen-contractor.se
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Bolaget startades så sent som i juli 2013 och har bara några 
månader på nacken. Däremot har personalen i bolaget betydligt 
längre erfarenhet och nya maskiner och utrustningar för vattenbil-
ning står till kundernas förfogande.

Ansiktet utåt är framförallt André Jansson som jobbat många år 
med vattenbilning bland annat inom bolaget Waterjet Entrepre-
nad AB. André understryker, när PD träffar honom på kontoret 
i Slagsta, söder om Stockholm, att Nordisk Vattenbilning, eller 
NVBAB som man kallar sig förkortat, skall jobba renodlat med 
vattenbilningstjänster.

“Många av landets aktörer inom den här sektorn jobbar också 
med betongreparationer, sanering med mera. Men vi ska enbart 
jobba med renodlad vattenbilning med robotar, geijdersystem 
och handlans. Det är det vi är bra på och skall hålla på med”, 
berättar André.

NVBAB ingår i Bernin Invest som framförallt arbetar med 
balkongrenoveringar, loftgångs- och betongrenoveringar. Benin 
Invest ägs av Jonas Benin och verksamheten startade i Norrköping.

“Tidigare upphandlade vi vattenbilningstjänsterna och vi 
köpte framförallt mycket handlansjobb. Men det blev ofta ganska 
dyrt vilket leddes oss in på idén att ha dessa tjänster inom bola-

get. Med NVBAB kan vi nu både dra nytta av tjänsterna intern 
inom företagsgruppen samt erbjuda tjänsterna externt”, säger 
Jonas Bernin.

Fokus ligger dock på den externa tjänsteverksamheten 
understryker Jonas. Och man har goda resurser att erbjuda. 
Dels besitter personalen inom NVBAB ett stort kunnande inom 
vattenbilning under André Janssons ledning. Det är totalt sex 
personer som jobbar med vattenbilning inom NVBAB och alla 
har lång erfarenhet från branschen. Sammantaget har man drygt 
50 år av yrkeserfarenhet inom vattenbilning. 

Nya maskiner och utrustningar
Bolaget har investerat en hel del i ny och bra utrustning för att er-
bjuda det bästa till sina kunder och säkerställa kvaliteten. Man har 
köpt en vattenbilningsrobot från tillverkaren Aquajet Systems av 
modellen AquaCutter 700 Evolution med tillhörande Power Pack 
samt ett nytt geijder system från Conjet AB. Dessutom har man 
införskaffat ett par kompletta handlanssystem. Man har dessutom 
två kompletta servicebussar. NVBAB har också det kunnande som 
krävs om man behöver bygga egna maskiner och utrustningar för 
vattenbilning. Vid mera speciella projekt behövs speciallösningar 
och det är inte alltid att den standardutrustning som finns till 
buds går att använda. “Jag tycker att under de senaste åren har 
våra tillverkare börjat bygga mycket mera flexibla maskiner och 
utrustningar och behovet av specialanpassade lösningar är inte 
lika stort. För oss vill vi hålla oss så mycket som möjligt till utrust-
ning som tillverkats av en specialiserad tillverkare där maskinerna 
är CE-märkta. Just nu håller man på att ta ställning till ytterligare 
investeringar i maskinparken.

Och man smyger inte med om vilket mål man har. “Vi ska bli 
Sveriges största renodlade vattenbilningsentreprenör. Vi kommer 
att fortsätta att investera i ny utrustning så att vi har en kraftfull 
maskinpark som sväljer ett stort antal uppdrag”, säger Jonas.

André tillägger att även om man hoppas på att växa ganska 
snabbt så är det viktigt att det är av egen kraft. “Jag tycker det 
är oerhört viktigt att vi noga förvaltar de jobb vi tar på oss och 
levererar högsta möjliga kvalitet. Det kommer att ge nya jobb och 
möjlighet till fortsatta investeringar”, säger André.

Kunderna och projekten
André och övriga inom NVBAB har ett stort kontaktnät bland kun-
der som köper upp vattenbilningstjänster och han tror också att 
man har ett bra rykte att leverera kvalitativa tjänster. Tilläggas bör 
att NVBAB håller på med certifieringsarbete enligt Bf9k och räknar 

Under det senaste 
året har det skett 
en del förändringar 
inom den svenska 
vattenbilningsindu-
strin, i alla fall på 
entreprenadsidan, 
vilket vi berättat om 
tidigare under året. 
Nu har det hänt igen. 
En ny vattenbilnings-
aktör har dykt upp 
på arenan i företaget 
Nordisk Vattenbil-
ningsteknik AB med 
50 års erfarenhet av 
vattenbilning.

Nybildade NVBAB renodlar 
istället för att bredda

André Jansson, välkänd på den svens-
ka vattenbilningsbranschen och en 
spindel i nätet på NVBAB.
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Nybildade NVBAB renodlar 
istället för att bredda

med att vara certifierade under våren 2014. Man är medlemmar 
i Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästarförening.

“Vi jobbar mycket med vårt kontaktnät nu och ringer runt 
och vi börjar få in allt fler förfrågningar så tillgången på jobb är 
ganska bra. NVBABs befintliga och potentiella kunder kanske inte 
känner själva bolaget så väl ännu när vi inte funnits på marknaden 
så länge. Men däremot känner de flesta oss som aktörer i bran-

schen sedan 
länge och vet att vi kan leverera”, säger André.

Man åtar sig alla typer av renodlade vattenbilningsuppdrag 
som bilning i parkeringshus, kajer, broar, brofogar, vattenkraftverk 
med mera. Geografiskt sett jobbar man redan över hela landet 
och man har också kontakter i Norge som man tror kommer att 
leda till uppdrag. “Norge har bland annat väldigt mycket kajer 
som man behöver hjälp med”, säger André.

Några exempel på projekt som man jobbat med sedan bola-
get startades i juli är vattenbilning av ett parkeringshus i Skogås, 

ett stort handlands- och geijderjobb under fyra månader i Stripa 
gruva i Lindesbergs kommun, loftgångsrenoveringar i Skärholmen, 
kajreparationer för Stockholms Hamnentreprenad genom NCC och 
Peab med mera. När PD träffar bolaget är man i startgroparna 
för ett nytt stort projekt i Göteborg där man ska vattenbila ett 
brandskadat parkeringshus på cirka 1000 m2. Arbetet innehåller 
en rad olika bilningsmoment och i princip skall parkeringshusets 
alla betongytor bilas såsom golv, tak och väggar. Man ska också 
bila cirka 250 löpmeter betongbalkar.

“Tillgången på jobb ser ganska bra ut. Jag ser positivt på 
framtiden men jag vet samtidigt att det beror på att vi har något 
att erbjuda våra kunder som de vill ha. Kvalitet och kompetens!”, 
säger Jonas.

Men både Jonas och André håller med om att det varit tufft 
att starta i juli. Vid den tidpunkten hade alla jobb redan lagts ut 
som skulle utföras under sommaren. Läget på marknaden är lite 
avslaget dessutom.

“Även om vi har hyfsad täckning så tror jag 2014 kommer att 
bli betydligt bättre för oss. Då är vi lite mera varma i kläderna och 
kan vara med när nya jobb läggs ut. Jag vet att det också finns en 
del bropaket som skall ut för räkning”, säger André.

www.nvbab.se
Ovan några av de som jobbar med vat-
tenbilning inom Nordisk Vattenbilning.



Med utgångspunkt i Jönköping arbetar Transab AB inom en 20-mils 
radie med bland annat rivningsentreprenader. 

“Även i Jönköping med omnejd är det ett tufft konkurrensläge 
inom rivningsbranschen”, berättar Per Segelryd, projektchef på 
Transab AB i Jönköping.

Transab AB är uppbyggt av strax under 50 delägare, alla entrepre-
nörer med egna maskiner. Till detta har man även dotterbolaget 
Bjursells, som i sig har ett 30 tal tunga anläggningsmaskiner över 
25 ton. Man har i olika konstellationer varit på marknaden i över 
70 år, bl a som Lastbilscentralen i Jönköping och A-schakt AB vilka 
bildade Transab  AB 1968.

De olika andelsägarna verkar vanligtvis inom olika nischer så 
man kompletterar varandra bra.

“Det är kunderna, inte vi, som väljer vilken entreprenör de 
vill ha. Med bra maskinförare som kan sin sak så vill bygg- eller 
anläggningsföretagen ofta ha samma förare vid nästa jobb. Bra 
jobb genererar nya jobb”, berättar Per.

Höjdrivningsutrustning 

Transab förfogar över tre maskiner som används i rivningsverksam-
heten. En av delägarna har en Hitachi 280 utrustad med betongsax, 
hammare mm. Den var bl a insatt i ett projekt som innebar rivning 
av en äldre HSB hyresfastighet med ett fyrtiotal lägenheter. 

Vidare har man inom Bjursells en Doosan DX420LC Demolition, 
utrustad med tiltbar hytt, skrotklipp, sorteringsgrip, betongsax, be-
tongkross och en Montabert V45 hammare. Dessa redskap används 
även på en Doosan 380.

Rivningsentreprenader en 
viktig del av verksamheten

Till den 50 t tunga XR420LC har man dessutom ett högrivnings-
aggregat med en räckvidd på totalt 26 meter som man använder 
tillsammans med en mindre betongsax i samband med höjdrivning.

Enligt Per så är det inte alltid tillräckligt med rivningsarbeten i 
närområdet så man är aktiva i hela regionen, dock huvudsakligen 
inom en tjugo-mils radie runt Jönköping.

Doozan XR420-grävaren är dock fullt belagd och går för det 
mesta i Västergötland, även om den även arbetar i Jönköping 
med omnejd. 

Det är viktigt att delägarna har en utrustning som passar de 
moderna byggmetoderna.

Det är ett annat sätt att bygga och riva idag, det avspeglar 
sig i maskinutrustning.  För att hålla sig ajour med utvecklingen i 
branschen har man en viss kursverksamhet, både internt och externt 
arrangerade. T ex inom miljösektorn.

“Mycket av kompetensen i branschen har vandrat ut, såväl på 
tjänstemannasidan som på maskinförare och anläggningssidan”, 
påpekar Per. Det gäller även arkitekter och konsulter.

Transab AB och Bjursells samarbetar med den lokala högsko-
lan, JTH, och studenter därifrån är regelbundet på företaget. Bland 
dem har man rekryterat flera arbetsledare. Man har även ett gott 
samarbete med TTC gymnasiet för utbildning av maskinförare och 
lastbilschaufförer. 

“Det är viktigt att personalen, oavsett vilken befattning dom 
har, är självgående. Annars måste arbetsledarna lägga för mycket 
tid på de enskilda projekten”, kommenterar Per.

Tuff konkurrens
Per återkommer ofta i sitt resonemang att det råder ett tufft kon-
kurrensläge på marknaden. Spännvidden på de offerter som olika 
företag lämnar in på jobb varierar mycket.

“En stor anledning är nog att man inte gjort en kompetent 
miljöinventering innan man lämnar in offerten. Om man gör den 
ordentligt så slipper kunden obehagliga tilläggsfakturor, vilka kan 
bli ganska ordentliga annars”, påpekar han.

Även hanteringen av avfallet, främst riskavfallet, spelar en stor 
roll för att offerterna får så stor spännvidd, resonerar Per. En stor del 
av demoleringsarbetet är ju att hantera miljösidan med riskavfallet.

”Jag brukar dela upp avfallet i tre kategorier”, berättar Per. 
“Rent material, miljöfarligt riskavfall och den jobbiga delen med 
miljöstörande avfall där vi måste separera material så att kostna-
derna för sluthanteringen blir lägre. Som vanligt gäller det gips, 
isoleringsmaterial, pvc-mattor, trä, etc”.

Bostäder kräver rivning
Per Segelryd ser dock, trots den hårda konkurrensen, framtiden för 
demoleringsverksamheten an med stor tillförsikt.

“Men en lyckosam framtid för demoleringsbranschen är 
naturligtvis beroende av den ekonomiska utvecklingen och exploa-
teringstakten. När det gäller bostäder så är det ju stor efterfrågan på 
exploateringsbar mark i centrumlägen och där finns ofta nedlagda 

Med nära 50 
delägare satsar 
Transab i Jönköping 
att företagets 
rivningsverksamhet 
skall bli en allt vikti-
gare del i företagets 
verksamhet. PDs 
Janne Olofsson 
träffade Per Segelryd 
som är projektchef 
på företaget.

Per Segelryd, som är projektchef på 
Transab, berättar att bolaget har sin 
rötter i Lastbilscentralen och har fun-
nits på marknaden i över 70 år.
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Rivningsentreprenader en 
viktig del av verksamheten

industrier. Då krävs det så gott som alltid rivningsverksamhet”.
I Jönköping har man börjat exploatera området runt Munksjön 

som ligger centralt i staden. 
“I området har funnits oljedepåer, slaktverksamhet och pap-

persbruk så i ett 15 – 20 års perspektiv är det ett mycket intressant 
område för oss”, avslutar Per.

Foto: Jan Olofsson

©Doosan

©Doosan

Två bilder som visar en rivningsutrus-
tad Doosan DX420LC med höjdrivning-
saggregat. Dock tillhör maskinen på 
bilden inte Bjursells då tidningen inte 
fått tag på några bilder från någon av  
företagets rivningsarbeten. Bilderna 
kommer från Doosans återförsäljare i 
Sverige, Maskinia AB.
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I PD 3 berättade vi om att företaget Andersen 
Contractor är tillverkaren Avant Tecnos svenska 
återförsäljare. Den här artikeln ger några ytterli-
gare fakta om den nya maskinen.

Avant Robot 185 är försedd med flera 
egenskaper som slutanvändare kommer upp-
skatta. Avant Robot 185 är byggd för att klara 
de skiftande uppgifter som behöver utföras på 
olika rivningsjobb. Den vertikala räckvidden 
är 5,5 meter och den horisontella räckvidden 
är 4,5 meter. Transportmått längd 2290 mm, 
bredd 795 mm, höjd 1590 mm. Maskinvikt 2 
ton. Maskinen drivs av en 18,5 kW eller 15 kW 
elmotor. Transporthastighet max 2,8 km/h. Styrs 
med fjärrkontroll via kabel eller radio. Avant Robot 
185 är utrustad med en EPEC dator. Många 
operatörsinställningar kan göras via en färgskärm 
som även visar driftsdata och servicestatus. 

 
Allt samlat under svängkransen

Avant Robot 185 har några specifika och 
unika egenskaper som gör den mångsidig, 
effektiv och väl lämpad för alla möjliga typer av 
rivningsarbeten. 

 och elektroniska komponenter gör att 
 merparten av vikten finns under svängkransen.  
 Det innebär en låg tyngdpunkt med mycket 
 god stabilitet, för ökad säkerhet och 
 produktivitet. 

 rotation vilket ger smidighet och snabbhet. 

 när det krävs ger en flexibel maskin.

Atlas Copco genomförde nyligen en jämfö-
relsestudie av komforten och säkerheten av 
handhållna bilningsmaskiner under tillsyn av 
TÜV Nord*. Studien omfattade 3 tester: 
vibrationsmätning i 3-axlar på Dynaload 
stötdämpare (i enlighet med ISO 28927 
– 10:2011), vibrationsmätning i 
3-axlar vid faktiskt arbete i betong, 
utfört av 3 operatörer (i enlighet med ISO 
5349 – 2:2001), och mätning av faktisk 
slagenergi på Dynaload (i enlighet med 
ISO 2787).

Testerna visade att vibrationsvärdet för 
händer och armar från Cobra™ Pro är 3,8 på 
Dynaload och 5,8 vid verkligt arbete i betong. I 
kombination med ökad komfort och säkerhet för 
operatören, levererade Cobra™ Pro slagenergi 
på 61 Joule och en effekt på 1470 W i mejseln.

Testresultaten från TÜV visar på ännu bättre 
egenskaper vad gäller vibrationer i händer och 
armar och slagenergi än vad Atlas Copco hävdat. 
Detta demonstrerar Atlas Copcos kontinuerliga 
strävan efter produktförbättring som leder till 
ökad produktivitet hos kunderna samt ökad 
komfort och säkerhet för operatörerna. I kom-
bination med låga utsläpp och ljudnivåer är den 

Låg tyngdpunkt gör ny 
rivningsrobot attraktiv

 och underredet kan köras separat. Det ger  
 mycket låg höjd och vikt när det behövs. 
 Enkel och snabb återmontering.

 ger bättre räckvidd nedåt och lämpar sig väl  
 även vid grävning.

 
Till maskinen passar verktyg på upp till 275 kg. 
Roboten kan utrustas med exempelvis saxar, 
hammare, gripar och skopor för att klara varje 
delmoment i arbetet. Avant tillverkar själva en 
mängd verktyg till Robot 185, bland annat 
underhållsfria hydraulhammare.

Försäljningen av Avant Robot 185 i Sverige 
tar etablerade leverantören Andersen Contractor 
AB hand om. ”Vi har länge sålt grävmaskinmon-
terade demoleringsverktyg och specialbyggda 
högrivare. Med Avant´s rivningsrobot kan vi nu er-
bjuda maskiner även för rivning inomhus. 
Många av våra kunder använder robotar. 
Det ska bli ett nöje att introducera Robot 
185 på den svenska marknaden. Det 
är en maskin som passar utmärkt för 
håltagare, rivare, saneringsfirmor 
och återvinnare”, säger Svend 
M. Andersen, VD. Avant 
Robot 185 premiärvisades 
på Load Up North mässan 
i Boden i september.

TüV bekräftar färre 
vibrationer från Cobra

bensindrivna bilningsmaskinen Cobra™ Pro 
idealisk för bilning, skärning, grävning, drivning 
och stampning.

För ytterligare information och full-
ständiga testrapporter från TÜV kontakta: 
cobrapro@atlascopco.com. Ytterligare 

produktinformation finns på www.
cobra-pro.com

*Atlas Copco Construction Tools AB 
i Kalmar, genomförde ett jämförelsetest 
under tillsyn av TÜV Nord. Alla steg i 

processen, från förberedelse till tester och 
mätningar, genomfördes i enlighet med TÜV 

Nords krav. Mer information finns i TÜV Nords 
testrapporter som kan beställas genom att 

skicka e-post till cobrapro@atlascopco.com.
www.atlascopco.se

Utmärkelsen Atlas Copcos Bergteknikpris 2013 
har tilldelats Bengt Sundelin, verkställande direktör 
för Zinkgruvan Mining. Prismotiveringen lyder: 
“Genom sitt starka engagemang för arbetsmiljö och 
säkerhet bidrar Bengt Sundelin till att den moderna 
svenska gruvan ses som en förebild världen över.”

Bengt Sundelin har genom hela sin karriär 
drivits av ett smittande engagemang för gruvar-
betarens förutsättningar och trygghet. Med Bengts 
egna ord: ”Den tekniska utvecklingen har revolu-
tionerat branschen, men den största framgången 
är inom arbetsmiljö och säkerhet. När jag började 
var detta inte ens med på prioriteringslistan – idag 
genomsyrar det hela vårt sätt att arbeta.”

Under sina år som områdeschef för Bolidens 
verksamhet i Garpenberg (2005-2011) visade 
Bengt Sundelin ett starkt och handfast engage-
mang avseende frågor rörande hälsa, miljö och 
säkerhet. Bengt fick hela organisationen att 
sätta dessa frågor först på agendan och menade 
bestämt att säkerhet måste få kosta. Det re-
sulterade i en sjunkande olycksfallsfrekvens som 
kulminerade med 377 helt olycksfria dagar för 
Boliden i Garpenberg.

I sin nuvarande roll som verkställande direktör 
för Zinkgruvan Mining (2011-) har Bengt fortsatt 
sitt engagemang inom arbetsmiljö och säkerhet. 
“Med en positiv ledarstil och en ständigt sprudlande 

energi får Bengt med sig hela organisationen i 
förbättringsarbetet, där projekt inom området 
avlöser varandra. Detta tillsammans med 

Energisk  ledare hedras med 
Atlas Copcos Bergteknikpris

den öppenhet mot både samhälle och övriga 
intressenter som Bengt har infört, skapar mer 
än 150 år gamla Zinkgruvan Minings nya aktiva 
profil som sprider positiva signaler om hela den 
moderna svenska gruvnäringen – både i Sverige 
och runt om i världen”. Bergteknikpriset delades 
ut i samband med Atlas Copcos traditionella 
Luciaseminarium som hölls i Atlas Copcos gruva 
den 6 december.

Bergteknikpriset
Priset, som är på 100 000 kronor, utgörs av 
två delar, varav en är en donation på 80 000 
kronor till ett eller flera utvecklingsprojekt inom 
bergteknik i Sverige vid högskola/universitet eller 
företagsoberoende institution där resultaten skall 
vara offentliga. Den andra delen av priset är ett 
resestipendium på 20 000 kronor som disponeras 
fritt av mottagaren. 

www.atlascopco.se

Bengt Sundelin, Bergteknikprisvinnare.



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

Rivning

KrossningKrossning

Sprängning

Brandröjning

Asbestsanering

Demontering

Rivning

Krossning

Sprängning

Brandröjning

Asbestsanering

Demontering

DEMOLITION GROUP

www.nkr-rivning.se   Tel.: 042 12 20 41

ELUPPVÄRMD 
VATTENSLANG

VARG AVINTER?

Mer info på vår 
hemsida eller 
scanna in koden

www.jerneviken.se  Tel. 031-52 01 16

  Termostatstyrd: 
 Slår på vid +70 

 och slår av vid +130

  Längd 25 m, 1/2”
 Lätt att förlänga  

  Passar Gardena/Nito 

  Testad upp till 10 bar  

  Testad upp till -410C



Utdelas av tidningen Professionell Demolering i samverkan 
med Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Sanerings-
entreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier
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Nu rullar tidningen Professionell Demolering igång nomine-
ringen inför Det Svenska Demoleringspriset 2014. Priset delas 
ut i samarbete med branschföreningarna Håltagningsentrepre-
nörerna och Riv- och Saneringsentreprenörerna inom Sveriges 
Byggindustrier. Själva prisutdelningen sker traditionsenligt i 
samband med demoleringsmässan DEMCONs eventmiddag 
kallad DEMCON-Kalaset. DEMCON 2014 arrangeras 4-5 
september vid InfraCity norr om Stockholm och själva mid-
dagen med prisutdelning äger rum torsdagen den 4 september.

Två nya kategorier
Nytt för Demoleringspriset 2014 är att man lägger till två 

nya kategorier nämligen Årets 
Vattenbilningsentreprenör och 
Årets Vattenbildningsprojekt. 

Nedan en sammanställning över 
de 11 kategorierna:

  1.  Årets rivnings-
   entreprenör
  2.  Årets håltagnings-
   entreprenör

  3.  Årets rivningsprojekt
  4.  Årets håltagnings-
   projekt
  5.  Årets vatten-

   bilningsentreprenör
 6.  Årets vatten-
  bilningsprojekt
 7.  Säkerhet- och 
  arbetsmiljöpriset

  8.  Recycling- och 
    miljöpriset
   9.  Årets tillverkare/ 
    leverantör
   10.  Stora innovations-
    priset för tillverkare/
    leverantörer
   11.  Det Svenska Demo-
    leringsprisets 
    “Honorary Award”

Det Svenska Demoleringspriset 
är öppet för alla som arbetar 
professionellt som entreprenör, 
tillverkare eller på annat sätt 
arbetar i och med branscherna 

håltagning, rivning, sanering, vattenbilning, återvinning, 
betonggolvslipning, stoft och slamhantering med mera. 
Själva processen för att bli en av de nominerade innebär 
att den tävlande själv eller någon annan gör en anmälan 
på hemsidan www.pdworld.com/demoleringspriset. Här 
finns anmälningshandlingar i pdf-form till alla kategorier. 
Det är viktigt att man fyller i anmälningarna så noggrant 
som möjligt så att nomineringsprocessen blir så rättvis 
som möjligt. Anmälan skall sedan skickas in till tidningen 
Professionell Demolerings redaktion senast den 29 juni, 
2014. De som nominerats och tävlar om de olika titlarna 
kommer sedan att offentliggöras i Professionell Demolerings 
utgåva nummer 3-2014 samt på ovanstående hemsida.

Demoleringsprisets jury
De nominerade och senare även vinnarna av de olika pri-
serna utses av en särskilt tillsatt jury bestående av ett antal 
välkända, tidigare aktiva, namn inom demoleringsbranschen 
samt nyckelpersoner inom den svenska bygg- och anlägg-
ningsbranschen. Juryn består av Bo Hörnqvist, grundare och 
fd ägare av rivningsföretaget Rivab i Göteborg AB, Gunnar 
Landborg, grundare av DISAB Håltagning och en eldsjäl i 
branschen sedan många år, Jan Lemos, grundare och fd 

Nu startar nomineringsarbetet 
för att kora 2014 års vinnare

ägare av J L Betonghåltagning AB, Lars Eriksson, grundare 
och fd ägare av Södertälje Borrteknik AB, Tommy Hällgren, 
fd säljare på Brokk AB, Arne Holgersson, fd produktchef och 
säljansvarig på Tyrolit ABs diamantverktygs- och håltagnings-
sektion, Lars Sandström, ordförande i Riv & Saneringsentre-
prenörerna och sekreterare för Håltagningsentreprenörerna 
inom Sveriges Byggindustrier, Ola Månsson, vd för Sveriges 
Byggindustrier, Micael Appelgren, chefredaktör för branschor-
ganisationen Maskinentreprenörernas magasin ME-tidningen 
samt Jan Hermansson, chefredaktör för tidningen Profes-
sionell Demolering. Om juryn bedömer att det specifika 
kunnande inom ett speciellt område för att kunna gör en 
bedömning inte besitts av någon eller några i juryn inhämtas 
detta kunnande och omdöme från någon extern person som 
inte arbetar aktivt i någon av branscherna.

Demoleringsprisets sponsorer
Det Svenska Demoleringspriset 2014 sponsras också av 
själva mässan DEMCONs guldsponsorer Husqvarna Con-
struction Products och Pentruder. Andra sponsorer av själva 
mässan är Pullman Ermator som är silversponsor och Tyrolit 
som bronssponsor.

www.pdworld.com/demoleringspriset

Vinnarna av Det Svenska Demoleringspriset 2012.



En mässa värd 
att vänta på!

DEMCON 2014, 4-5 September
InfraCity, Stockholm
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En riktig branschfest för proffsen!
Utdelning av “Det Svenska Demoleringspriset 2014” 
på DEMCON-kalaset!

Fri Entré!
Registrera och hämta din 

biljett på demcon.se



Först ett stort tack till alla er utställare och be-

sökare på DEMCON i september 2012. Mässan 

lockade inte mindre än 2656 besökare och ett 

60-tal utställare. Det blev en lyckad uppföljare 

på nypremiären 2010 av mässan Demotech 

som hölls på InfraCity i Stockholm redan under 

1990-talet. 

Mässan för hela 
demoleringsbranschen

DEMCON, mässan för hela demoleringsbran-

schen, har kommit för att stanna och du har fått 

den här foldern som en påminnelse på att mäss-

san på InfraCity kommer att  arrangeras vartannat 

år.  Nu är det redan dags att börja planera för 

DEMCON 2014 som arrangeras på InfraCity i 

Bredden norr om Stockholm den 4-5 september, 

2014. Samma gamla vanliga ställe alltså.

I vanlig ordning vänder sig DEMCON till alla 

aktörer som samlas under det gemensamma 

DEMCON Stockholm
namnet demolering; tillverkare, distributörer och 

professionella entreprenörer. 

I namnet demolering lägger vi som bekant 

verksamhetsgrenar som rivning, återvinning, be-

tonghåltagning, vattenbilning, sanering, slipning 

och polering av betonggolv, utlastning, hantering 

av damm och slam, diamantverktyg i alla dess 

former m m. En mera utförlig sammanställning 

över vilka segment mässan vänder sig till hittar 

du på folderns baksida. Även 2014 kommer vi på 

samma datum att arrangera rentalmässan Expo-

Rent som är helt integrerad i DEMCON.

Vid DEMCON 2014 kommer återigen “Det 

Svenska Demoleringspriset 2014” att delas 

ut. Det Svenska Demoleringspriset intiftades 

vid mässan 2012 och blev mycket uppskattat. 

Mer information om demoleringspriset 2014 

och hur man nomineras finns på länken www.

pdworld.com/demoleringspriset.

Boka din monter redan nu     
Bokning av monterytor på DEMCON 2014 och 

Exporent 2014 har redan startat och du gör din 

bokning enklast via vår webbplats www.demcon.

se. Du bokar även din monter på ExpoRent via 

www.demcon.se. På hemsidan kan du även skriva 

ut inträdesbiljetter och hitta all annan nödvändig 

information inför mässan.  Väl mött på DEMCON 

och ExpoRent 2014. 

www.demcon.se



DEMCON Stockholm

2
 0

 1
 4

2014



-

-
-
-

-
-

-
-

-

-
-

-
-
-

-
-
-

-

-
-
-

-
-

-
-

-

-
-
-

-
-

 Rivning i alla dess former genom användning av fjärrstyrda rivnings-
 robotar, rivningsutrustade grävmaskiner med långa rivningsbommar  
 eller korta kraftfulla bommar för riktigt tunga rivningsapplikationer,  
 rivning med hjälp av sprängämnen, demonteringsrivningar med hjälp 
 av avancerad håltagningsutrustning, vattenbilning m m.

 Verktyg för rivning, återvinning och sortering såsom hydraulhammare,  
 betongsaxar, pulveriserare, sorteringsgripar, hydrauliska fräshuvuden,  
 skrotsaxar och mycket mera.

  Diamantverktyg och professionell betonghåltagningsutrustning för 
 borrning, väggsågning, vajersågning, rundhålssågning, djupsågning,  
 sågning med handhållna kapmaskiner, kedje- och sticksågning m m.

 Diamantverktyg i alla dess former för sågning, borrning, slipning, 
 fräsning och polering av betong och en rad andra typer av material.

 Teknologi omfattande maskiner och utrustningar för slipning och 
 polering av betong som exempelvis borttagning av olika typer av   
 beläggningar på betonggolv, slipning och polering av betonggolv upp  
 till en “superfinish” som är ett starkt och miljövänligt alternativ till 
 traditionella golvbeklädnader.

 Professionell utrustning för hantering av byggdamm och rening av  
 betongslam på byggarbetsplatsen är en viktig del av mässan och ett  
 område där Sverige ligger långt fram i utveckling och tänkande.

  Utrustning för återvinning och hantering av rivningsrester och skrot  
 såsom mobila återvinningskrossar, siktar, krosskopor, shredders m m 
 samt hydrauliska verktyg för sortering och klippning.

  Mässan omfattar också all den typ av kringutrustning som är relaterad  
 till nämnda applikationsområden.

  Stort Demonstrationsområde - På DEMCON 2014 kommer besökare i  
 större utsträckning än tidigare kunna testa maskiner och ta del av 
 demonstrationer.

  Kostnadsfria seminarier under mässdagarna

  Branschfesten DEMCON-kalaset på kvällen den 4 september, 2014.

  Utdelning av “Det Svenska 
 Demoleringspriset 2014” under 
 DEMCON-kalaset.

  Branschföreningarna HiB (Håltagnings-
 entreprenörerna) och Riv- & Sanerings-
 entreprenörerna inom Sveriges Bygg-
 industrier håller sina höstmöten i 
 samband med mässan.

  DEMCON är bra lokaliserat på InfraCity, 
 med bra kommunikationer, nära Arlanda 
 flygplats, med många restauranger och 
 Scandic Hotel InfraCity i direkt anslutning 
 till mässan. Men kom ihåg, boka rum i tid.  

Det här händer på DEMCON 2014

Rentalmässan ExpoRent 

samarrangeras med DEMCON. 

Men denna gång integreras 

ExpoRent-utställarna helt och 

hållet med utställarna på 

DEMCON-mässan.

BRONS

HiB, Håltagningsentreprenörerna
Riv- & Saneringsentreprenörerna

IACDS 
International Association of Concrete Drillers & Sawers

GOLD

SILVER

Våra sponsorer

Officiell

Officiella mässtidningar

S.C.O.P. AB

Nyheter som kommer att visas på DEMCON 2014 publiceras 
löpande på www.demcon.se samt hemsidorna www.pdworld.com och www.svensk-
rental.se. Ett stort antal nyhetsbrev om mässan kommer att mailas direkt till potenti-
ella besökare. 
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Jerneviken Maskin i Göteborg meddelar att 
verksamheten går som tåget. “Vi bara ökar 
och ökar”, säger Laila Kaplan som jobbar med 
marknadsföring och information inom bolaget. 

Smart och effektiv luftrening
Jerneviken meddelar att man lyckats riktigt 
bra med introduktionen av tillverkaren Rondas 
nya luftrenare kallad kort och gott “Luftre-
naren”. Luftreningssystemet har Jerneviken 
tagit fram i samarbete med danska tillverkaren 
Ronda som är välkända för sina produkter. 
“Det som är mest revolutionerande med den 
här produkten är modifieringen. Alltså att man 
lätt ökar kapaciteten genom att stapla två 
eller tre luftrenare på varann vilket är väldigt 
fiffigt”, säger Laila.

Asbestsaner ing, r ivn ingsarbete och 
betonghåltagning genererar stora mängder 
skadliga ämnen, damm och partiklar. Vid 
denna typ av arbeten används idag som 
bekant bland annat luftrenare av olika slag. 
Luftrenarnas kapacitet är avgörande för hur 
stor påverkan damm och andra partiklar tas 
om hand.

Snabbare slipning 
med ny navrondell 
Norton lanserar en ny navrondell, Quantum 
Fast Cut, som uppges ge väsentligt snabbare 
slipning och ha 4 – 8 gånger längre livslängd än 
konventionella navrondeller.

Slipmedlet som används i Quantum Fast 
Cut är keramisk aluminiumoxid. Detta slipmedel 
är mycket aggressivt och hållbart vilket gör att 
den nya navrondellen har högre avverkning och 
längre livslängd än konventionella navrondeller 
enligt tillverkaren. Den ger hög avverkning 
även vid låga arbetstryck vilket gör att den är 
bekväm att använda. Tack vare det aggressiva 
slipmedlet ger Quantum Fast Cut också lägre 
energiförbrukning och kallare slipning utan risk 
för bränning av arbetsstycket.

Quantum Fast Cut är avsedd för slipning av 
kolstål, gjutjärn, rostfritt och höglegerade stål 
med vinkelslipmaskin och finns i dimensionerna 
115, 125, 180 och 230 mm. Den är särskilt 
lämplig för låga arbetstryck och stora kontaktytor 
samt ger jämn och konstant avverkning även på 
höglegerade stål. 

I Nortons Quantum-sortiment ingår även 
kapskivor i 76 mm – 230 mm diameter samt 
navrondeller Long Life i 115 mm – 230 mm 
diameter där 180 och 230 mm Long Life är 
speciellt avsedda för användning i högfrekventa 
eller turbindrivna maskiner.

“Tack vare att man kan använda ett lägre 
sliptryck och ändå få hög avverkning blir 
slipningen mer komfortabel och mindre på-
frestande för operatören samtidigt som den 
totala slipkostnaden reduceras avsevärt”, säger 
Jonas Falk, försäljningsansvarig på Saint-Gobain 
Abrasives AB. 

saint-gobain-abrasives.com 

DEMOLERINGSUTRUSTNING
NPK står för hög kvalitet och prestanda. Vi levererar pålitliga 
och slitstarka verktyg till rivningsbranschen. 
I sortimentet hittar du: 

WWW.SEMAB.ORG

GET A GRIP! 
 RIV OCH SORTERINGSGRIPAR FRÅN 200 - 2050 KG

DEMOLERINGSGRIP DG-40 

Jerneviken och Rondas nya system har 
enligt Jerneviken visat sig klart överlägset 
andra system på marknaden. Produkten 
kallas helt kort och gott för Luftrenaren och 
marknadsförs av Jerneviken.

Tre gånger så stor filteryta
“I en egen fältstudie gjord tillsammans med 
en stor entreprenör vid arbete på Volvo per-
sonvagnar användes Ronda samt en annan 
marknadsledande luftrenare”, berättar Laila.

 Jernevikens modifierade luftrenare från 
Ronda visade sig vid detta test vara helt 
överlägsen i denna fältstudie. Hur var detta 
möjligt? “Jo, Ronda har en enorm filteryta 
och suger från alla håll då luftrenaren är 
cylinderformad. Det finns alltså ingen baksida 
på luftrenaren”, säger Laila.

En luftrenare i samma prisklass har ca 
0,13 m2 filteryta. Jernevikens har 0,346. 
Alltså tre gånger större filteryta. Detta tillsam-
mans med att filterytan är helt cylinderformad 
och suger upp förorenad luft 380 grader gör 
att man inte får några svaga punkter i utrym-
met som skall renas.

Nytt effektivt luftrenarsystem
En annan finurlig finess som Jerneviken 

utarbetat är utbyggnadssystemet. Det innebär 
att man kan stapla två till tre luftrenare på 
varann och seriekoppla dessa. Då får man ett 
system som är oslagbart enligt Jerneviken. 
“Väldigt enkel konstruktion, mycket prisvärd 
(ekonomisk) och med mycket stor kapacitet”, 
hävdar Laila.

 “Testet på Volvo är bara ett bland ett 
flertal tester våra kunder gjort. Vid samtliga 
tester har entreprenörerna varit mer än nöjda 
med resultatet luftrenaren påvisat. Luftrenaren 
kan också generera betydligt bättre arbets-
miljö”, avslutar Owe Persson, den outtröttliga 
innovatören på Jerneviken.

www.jerneviken.se



KOMBINATIONSVERKTYG
32    Branschtidningen Professionell Demolering 4-2013

Rivners har världens största

Måndagen den 9 december 
blev historisk för italienska 
tillverkaren av hydrauliska 
rivningsverktyg Trevi Benne, 
dess svenska distributör 
Andersen Contractor och riv-
ningsentreprenören Rivners. 
Tillverkaren levererade näm-
ligen första exemplaret av sin 
nya kombinationssax MK70 
som väger hela 9 ton. MK70 
är i nuläget världens största 
kombinationssax.

Det var Trevi Bennes svenska distributör sedan många år, 
Andersen Contractor, som sålt saxen till företaget Rivners.

“Kul att det blev Rivners som blev först med att investera i 
det här verktyget. Dels har företaget den typ av stora jobb som 
lämpar sig för ett kombiverktyg av den här typen och dels är 
Rivners alltid i framkant vad gäller att testa nya grejer”, säger 
Thomas Hind på Andersen Contractor.

Rivningen av Nutekhuset
Den så kallade “Jungfrurivningen” med nya MK70 ägde 
rum på Liljeholmen i Stockholm. Här jobbar Rivners med 
rivningen av det som går under namnet som Nutekhuset. 
Huset har varit huvudkontor för AB Atomenergi sedan 1964. 
När det halvstatliga verket lades ner flyttade Nutek, numera 
Tillväxtverket, in i lokalerna. På Liljeholmen låg tidigare en 
hel del industrier och industriföretag. Men nu händer det 
som med många andra delar av Stockholm att man river och 
bygger bostäder istället. Behovet av bostäder i Stockholm 
är fortsatt stort framförallt med tanke på att ett hundratal 
personer flyttar dagligen till huvudstaden. När rivningen av 
Nutekhuset är klar i februari kommer här uppföras bostadshus 
med totalt 225 nya lägenheter. Rivningsarbetet startade i 
samband med semstern. 

Nutekhuset var på totalt 10 våningar plus två käl-
larvåningar. De högsta 4,5 våningarna revs med hjälp av en 
Brokk 400 med 700-sax, en Take Job 290 med NPK-sax och 
Bobcats. Orsaken var att några fjärrkylsledningar till andra 
fastigheter inte fick röras. Annars hade Rivners använt sin 
Komatsu PC800HRV med 39 meters rivningsaggregat.  När 
högdelen var riven gick man lös på resten med bland annat 
den nya MK70-saxen från Trevi Benne monterad på Komatsu 
PC800HRV med standardbom. Man använde även en Komatsu 
450HRV med en räckvidd på 28 meter med nya och väldigt 
snabba Trevi Benne MK23P med så kallad Power Booster. 

Totalt kommer det handla om rivning av cirka 40 000 
ton armerad betong och 7000 kubik schaktningsmassor varav 
2000 kubik avser massor från marksanering. Innan arbetet 

Två veteraner i rivningsbranschen, till vänster 
rivningsentreprenören Kjell Sten och Andersen Con-
tractors Svend M. Andersen. 

Nya kombiverktyget MK70 är största i världen och 
väger 9 ton. Totalt finns fem olika käftar att byta 
mellan där bytet bara tar cirka fem minuter.

Det är AB Atomenergis gamla huvudkontor och seder-
mera Nuteks lokaler på Liljeholmen i Stockholm som 
Rivners river med hjälp av bland annat nya MK70 buren 
av en ny rivningsutrustad Komatsu PC800HRV med 38 
meters rivningsaggregat.
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Rivners har världens största

Jonny Törnqvist heter operatören som rattar nya 
Komatsu PC800HRV med världens tyngsta kom-
bisax MK70 från Trevi Benne längst ut på bommen.
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med rivningen startade utförde bolaget Rivners Sanering AB 
asbestsanering i fastigheten som var ganska omfattande. Tre 
gånger tre man i skift arbetade heltid med asbestsanering 
under tio veckor som omräknat handlar om cirka 1,5 km 
korridor med asbest. 

Att satsa på Trevi Bennes nya stora kombisax MK70 kän-
des naturligt för Rivners. ”Vi är kanonnöjda med kombisaxen 
MK70 som fungerat mycket bra på jobbet. Den är mycket 
kraftfull och snabb. Jobbet har faktiskt gått snabbare än vi 
förväntade oss och vi är ganska kräsna när det gäller rivnings-
verktyg, ska tilläggas”, säger en nöjd Richard Steen på Rivners.

“Vi uppskattar också väldigt mycket att en hel stab från 
Trevi Benne i Italien reste hela vägen till Sverige för att vara 
med vid leveransen”, tillägger Richard. Rivners har två käftar 
till sin MK70, betongsax och pulveriserare.

Störst i världen
Kombinationsverktyget MK70 från italienska tillverkaren Trevi 
Benne är som sagt i nuläget världens största multiverktyg för 
demolering och passar maskiner upp till 100 ton. MK70 väger 
totalt 9 ton och borde kanske heta MK90 istället. Det finns idag 
åtta storlekar i MK-serien som är avsedd för bärare i klasserna 
9 till 100 ton. Till varje storleksmodell finns det sedan fem olika 
standardkäftar. Förutom pulveriserare, stålsax och betongsax 
finns även en nibbler samt en speciell pulveriserare med dubbla 
stålskär, som klipper av armeringsjärn i småbitar samtidigt som 
den krossar betongen. 

MK70 som sålts till Rivners är en helt ny storlek. Samtidigt 
lanserar Trevi Benne också storlekarna MK13 och MK 50.

MK 13 har en vikt på 1400 kg och passar till 12 – 18 
tons maskin. Det är den minsta kombisaxen med hydrauliskt 
käftbyte.

 MK 50 har en vikt på 6000 kg. Den passar för bärarma-
skiner från 60 till 75 ton. Klippkraften med stålsaxkäft är 875 
ton och med pulveriserarkäft 380 ton.

 MK 70 har en vikt på 9000 kg. Det gör den till den 
största kombisaxen med utbytbara käftar. Den passar för bä-
rarmaskiner från 75 till 100 ton. Klippkraften med stålsax- eller 
betongsaxkäft är 1100 ton och med pulveriserarkäft 490 ton. 

”Man byter käft hydraulisk på verktyget i ett ögonblick 
och kan snabbt och smidigt och blir som operatör snabb och 

Alla inblandade parter i leveransen av Trevi Bennes nya kombisax MK70. Från vänster Paolo Pellizzari från Trevi Benne, Kjell och Richard Steen från Rivners, Natale 
Zimerle från Trevi Benne, Svend Andersen och Thomas Hind från Andersen Contractor och slutligen Luca Vaccaro, vd för Trevi Benne.

Kombisaxen redo för användning efter att Hydro-
scand kopplat alla slangar.

Rivners operatör Jonny Törnqvist i samspråk med 
Roine Eriksson från Andersen Contractor 

effektiv på arbetsplatsen. Den enda modellen som inte har 
hydrauliskt käftbyte är MK10 som byts mekaniskt”, säger 
Svend Andersen på Andersen Contractor.

En MK kombisax är ett utmärkt och mångsidigt demo-
leringsverktyg med hög klippkraft, snabba käftrörelser och 
utbytbara käftar som skiftas på 5 minuter. Det gör MK till ett 
både effektivt och prisvärt alternativ för rivning av betong- och 
stålkonstruktioner, sekundärkrossning av betong med mera. 

För de entreprenörer som använder Trevi Bennes MK-serie 
blir behovet av snabbfästeslösningar överflödigt då möjligheten 
att byta själva käften går lika snabbt. Problemet uppstår bara 
om man vill byta till sorteringsgrip.

God tillgång men kort framförhållning
Richard Steen på Rivners är nöjd med den orderstock som 
bolaget har just nu. “Det har varit lite lugnare på marknaden 
ett tag men under hösten har det tagit fart och vi har god be-
läggning en bit framåt. Framförhållningen är dock fortfarande 
långt ifrån hur den varit men beläggningen är god fram till 
mars”, säger Richard.

Andra projekt, förutom Nutekhuset, som man håller på 
med just nu är att man river ett antal fastigheter på Rindö åt 
Skanska som skall bygga bostäder på området. Totalt rör det 
sig om tre månaders rivning för tre maskiner. Man sanerar 
också en hel del pcb och asbest. Det rör sig kanske om två 
km pcb-fog som skall saneras.

På Råsunda har man fått en del fortsättning arbete med 
rotjobb som innebär att man river ut innanmätet i några 
kåkar. Man river också IL Recyclings anläggning i Solna. 
Här kommer man även utföra en del marksanering också. I 
Stockholm med kranskommuner samt i Västerås och Uppsala 
har man en hel del totalrivningar och rotjobb.

“Man kan väl säga att hösten och vintern så här långt 
har dominerats av en hel del krångliga blandjobb som inne-
hållit sanering, handjobb och rivning med både tunga och 
lätta maskiner. Men vi klagar inte. Vi har god tillgång på jobb 
nu och det är det som räknas”, säger Richard.

Om konkurrenssituation säger Rickard dock att den 
inte förändrats. Den är hård som tidigare och priserna har 
överlag blivit sämre.

Trots att 2013 kanske ska betecknas som ett mellanår 
har Rivners hållit en hög investeringstakt. Man förvärvade för 
en tid sedan höjdrivaren Komatsu PC800HRV och ytterligare 
en Komatsu PC450HRV. Sedan har man kompletterat med en 
hel del annat i verktygsväg för att inte glömma MK70. I det 
närmaste har man inga planer på nyinvesteringar men det 
kan bli ett par nya lastbilar, lite andra verktyg och eventuellt 
några robotar från Husqvarna. “Men allt hänger på priserna”, 
avslutar Richard. 
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Bokningsläget inför mäs-
san DEMCON ser bra ut och 
inget tyder på att landets 
leverantörer till rivnings- och 
håltagningsbranschen drar i 
handbromsen under 2014. 
Det flesta tror att återhållsamheten under 2013 kommer att 
vändas i ett ökat sug från marknaden. Ökningstakten kommer 
kanske inte vara överraskande häftig med de flesta tror på en 
ökning bättre än den allmänna ökningen på några procent för 
bygg- och anläggningsindustrin.

Förturen avslutad
Den 20 december gick tiden ut för DEMCONs förtur, det vill 
säga att fram till den 20 december hade utställarna från mäss-
san 2012 förtur på sina monterplaceringar. Men efter detta 
datum har ej förbokade montrar släppts för bokning av alla som 
önskar ställa ut på mässan. Detta innebär att alla grönfärgade 
montrar på skissen intill är öppna bokning av alla som vill ställa 
ut. De orangefärgade montrarna är däremot bokade. De utstäl-
lare som missat att boka om sina montrar bör ta kontakt med 
arrangören så snart som möjligt då många företag står redo 
att lägga sina bokningar nu när förturen släppts.

DEMCON 2014 kommer i stort ha samma upplägg som 
tidigare. Det finns fortsatt ett stort område utomhus att ställa 
ut på också. Utomhus kommer som tidigare att hållas demon-
strationer i de olika montrarna. På DEMCONs  hemsida www.
demcon.se publiceras en skiss över hur utomhusområdet ser ut 
i nuläget. Invändigt har några smärre förändringar gjorts. Det så 
kallade Contractors Corner där entreprenörerna kan samlas har 
placerats i entrén av mässan. Här har även branschföreningarna 
Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Saneringsentrepre-
nörerna sina montrar. Föreläsningar och seminarier kommer 
också att hållas på denna yta. Intill Contractors Corner ligger 
Vattenbilningstorget med aktörer inom vattenbilning samt en 
monter med äldre maskiner för håltagning och rivning som 
använts under svunna tider.

Öppettider och biljetter
För den som missat hålls DEMCON 2014 den 4-5 september 
på Inframässan, InfraCity norr om Stockholm. Öppettiderna är 
9-18 den första dagen och 9-16 den andra dagen. DEMCON 
är en fackmässa inom rivning, håltagning, betonggolvslipning, 
återvinning, sanering, vattenbilning och tillhörande verksam-
heter. Mässan riktar sig enbart till professionella aktörer och 
det är kostnadsfritt att besöka mässan. Däremot behövs en 
inträdesbiljett för att komma in vilken man antingen kan få från 
en utställare eller genom att registrera sig på www.demcon.se.

Enligt tradition hålls en särskild branschmiddag på kvällen den 
första mässdagen. Festen går under namnet DEMCON-Kalaset 
och hålls torsdagen den 4 september, 2014. Under middagen 
kommer, med pompa och ståt, årets vinnare av Det Svenska 
Demoleringspriset 2014 att offentliggöras. Mer om priset 
och hur man nomineras finns att läsa på www.pdworld.com/
demoleringspriset.

www.demcon.se
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Giant modellerna V5003 - V6004T finns nu-
mera med luftkonditionering. Luftkonditioner-
ingssystemet installeras på fabriken och är 
inbyggd i kabinens friskluftssystem. Den friska 
luften renas först genom kabinfiltret som är 
monterat i kabinens luftintag. Därefter fördelas 
luften genom det integrerade värmesystemet. 
På detta vis uppnåtts  bra cirkulation och ger 
även bland annat ett imfritt fönster på vintern. 
Maskinernas kabin har också uppdaterats i 
syfte att skapa bättre rymlighet i kabin. Det 
finns nu också utrymme för en kylväska i 
hytten på vänster sida.

Generalagent för Giant är Bröderna Holst 
Sørensen i Ribe, Danmark och återförsäljare 
i Sverige är Carlsson & Co.

www.bhsribe.dk
www.carlsson-co.se

Bosch lanserar nu sin kraftfulla slaghammare 
för horisontell  bilning, i GSH 7 VC Professional, 
med låg vikt hög prestanda. Hammaren på 1500 
watt levererar 13 joule av slagenergi. Den har 
en välbalanserat effekt/vikt-förhållande (8,4 kg)  
för att inte trötta ut användaren. Vibrationerna 
är låga  tack vare optimerad slaggenerator och 
frikopplade handtag

Tack vare ett välbalanserat förhållande mellan 
effekt  och vikt, minskar  GSH 7 ve Professional 
belastningen på användaren, speciellt vid uttröt-
tande arbeten  som horisontell bilning eller  bilning 
ovanför  huvudet. Vibrationsdämpningssystemet 
gör verktyget bekvämt  att använda samtidigt 
som det bidrar  till minskade  förslitningsskador 
hos användaren. slaghammaren har en vibra-
tion på låga 9,5 m/s2 tack vare sin optimerade 
slaggenerator och ett frikopplat handtag. Det är 
också därför  den tillåtna driftstiden är mer än två 
timmar per dag och användare. Verktyget  har 
en avverkningskapacitet på 240 kilo betong per 
timme, vilket  också har bekräftats av testinstitutet 
SLG PrOf- und Zertifizierung i Tyskland. Tack vare 

Kraftfullt verktyg 
från Bosch

sin avverkningskapacitet och konstantelektronik 
kan GSH 7 ve Professional leverera hög och 
effektiv prestanda även under  hård belastning.

Lång livslängd 
tack vare robust design

Slaghammaren GSH 7 ve Professional har en lång 
livslängd  tack vare robusta metallkomponenter 
och en optimerad slaggenerator, som dessutom 
är speciellt utformad och testad  för bilning. 
Verktyget  är även utrustat med en integrerad 
servicedisplay som indikerar när det är dags att 
byta kolborst.

Verktyget  har även en varvtalsregulator 
som gör att slagkraften kan anpassas beroende 
på uppgiften och ett Vario-Lock-system  som 
gör att mejseln  kan fixeras i 16 olika positioner 
för att passa alla arbetssituationer. GSH 7 ve 
Professional har en låsbar strömbrytare för att 
säkerhetsställa att verktyget  är bekvämt  och 
ergonomisk även när det används under  längre 
stunder.

www.bosch.se

Giant nu med 
luftkonditionering

Giant är känt för hög lastkapacitet och 
låg egenvikt.

Giant V6004 med inbyggd kylväska.

Clipper CS401 är en kompakt och er-
gonomisk golvsåg med kraftig konstruktion. 
Maskinen har bl.a. låg tyngdpunkt vilket gör 
den mer lättmanövrerad enligt tillverkaren.

Clippers golvsåg CS401 är avsedd för 
tor r-  e l ler  våtsågning i 
betong och 
a s f a l t .  Den 
har en bred och låg 
konstruktion som gör 
den lät tmanövrerad 
tack vare at t  maski-
nens tyngdpunkt bl i r 
låg. Maskinen har en 
kraftig konstruktion som 
minskar vibrationerna och 
ge r  en  s tab i l  sågn ing. 
Kapdjupet ställs enkelt in 
steglöst med en vev och en 

Ny golvsåg från Clipper
indikator visar det aktuella kapdjupet.

Clipper CS401 finns i två utföranden: 
Dels med en bensinmotor på 6,6 kW (9 hk) 
för klingdiameter upp till 400 mm och dels 
med en bensinmotor på 9,6 kW (13 hk) 
för klingor upp till 450 mm. Det maximala 

kapdjupet är 145 mm respektive 170 mm. 
Maskinen har en löstagbar vattentank på 
20 liter vilket förenklar våtsågning på 

avlägsna platser.
”Tack vare den låga tyngdpunkten 

blir den nya golv- och vägsågen mer 
lättmanövrerad samt bekvämare 

och enklare att arbeta med”, 
säger Henrik Falk, försäljning-
sansvar ig på Saint-Gobain 

Abrasives AB.
www.saint-gobain-

abrasives.com
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PROFESSIONELL DEMOLERINGS HÅLT
AG

NI
NG

S-Special
2014

I takt med en vek konjunk-
tur under 2013 blir också 
bidragen till PDs årliga Hål-
tagningsspecial allt färre. 
Dock har tre kampatåliga 
entreprenörer delat med sig 
av sina tankar.
Sedan 1995 har tidningen Professionell Demolering publice-
rat sitt tema “Håltagningsspecialen” årligen. Intresset bland 
landets håltagare alltid varit ganska svalt för att redogöra 
för hur deras verksamhet ser ut. Men i år är intresset rekord-
lågt. Vi på tidningen tror att det bottnar främst i en sak; att 
man inte känner för att redovisa för sina konkurrenter dels 
hur verksamheten går och dels vilka jobb man arbetar just 
nu. Vi kan som tidning förstå det. Sverige är ett litet land och 
våra entreprenörer börjar röra alltmer på sig vilket innebär 
att man nödvändigtvis inte bara jobbar i närområdet. Man 
vill helst inte sprida allt för mycket information om vilka 
jobb man har för att undvika att fler aktörer blandar sig i 
budgivningen. Men däremot borde flera berätta om vilka 
jobb som man utfört då man inte riskerar någon konkurrens 
då jobbet redan passerat. Det år som snart har passerat 
har dock inte varit så tillfredställande för många håltagare. 
Kanske det därmed inte finns så mycket att berätta.

Men däremot ligger det ett klart marknadsföringsvärde 
i att visa upp sig som entreprenör. Tidningen Professionell 
Demolering distribueras fyra gånger om året till nära 6000 
adresser och läses av kanske mellan 25000 till 35000 
personer per nummer. Många av dessa läsare är de som 

köper in håltagningstjänster så det ligger ett stort värde 
i att visa upp sig.

Men vi svenska har, som i så många sammanhang, den 
kända Jantelagen i oss. En lag som är ganska märklig och 
som man i princip bara återfinner i Skandinavien. Liknande 
lagar finns i andra delar av världen men följs inte som här 
i Skandinavien. 

Men det är lätt att hitta motsatsen till Jante. I de södra 
delarna av Europa är man stolt att visa upp sitt kunnande 
och vad man åstadkommit. USA är också ett bra exempel, 
kanske det bästa. Men det kan också gå till överdrift. Utan 
någon riktig substans finns inget att visa upp. Men nog 
om Jantelagen.

“Ett trevande år”
Om man skall våga sig på ett bokslut för året för den 
svenska håltagningsbranschen kan man väl beteckna året 
som gått som ganska “trevande”. Rent generellt så har 
tillgången på jobb varit ganska dålig med vissa undantag. 
Dessa undantag gäller både geografiskt och avseende 
utövarna av håltagning. Vissa håltagare PD pratat med 
under året tycker att tillgången på jobb varit godkänd 
medan andra anser att året varit en katastrof. Om man gör 
ett tvärsnitt genom de senaste boksluten som lämnats är 
det ganska många röda siffror, främst bland de lite större 
håltagarna. Det började sakteliga dyka i slutet av 2011 för 
en del och sedan har det varit en stadig nedgång.

Många projekt har lagts i malpåse i väntan på bättre 
tider. Men en del renoveringsrivningar har rullat på och 
även olika projekt inom industrin. Byggande av ny bostads-
rättsfastigheter har dock hållit en ganska hög takt i landets 
storstäder vilket genererat en hel del installationshåltag-
ning. Men dessa jobb har bara räckt till några håltagare 
och priskonkurrensen har varit och är hård.  

Inte heller så har det tillkommit så många nya aktörer 

inom håltagningssektorn utan det har snarare försvunnit 
några. Omsättningsnivåerna har också dalat en del tillsam-
mans med antalet anställda. Sviker jobben är det förståss 
svårt att hålla ställningarna som i en högkonjunktur. 
Storleksmässigt ligger fortsatt Betongborrarn i Järfälla 
som största renodlade håltagaren i landet tätt följt av 
Borrkompaniet i Hägersten. Borrkompaniet ägs som bekant 
av Kuusakoski.

Om jobben sviktar bland entreprenörerna så avtar 
naturligtvis också investeringsviljan och man tenderar att 
försöka klara av jobben med befintlig utrustning eller hyra 
in om så behövs. Sveriges leverantörer till håltagningsbran-
schen har ändå lyckats ganska bra med att “övervintra”, 
kanske till och med lyckats bättre än entreprenörerna då 
många även exporterar sina produkter till andra markna-
der i Norden och i vissa fall till Europa och övriga länder. 
Men det krävs både smarthet och taktik då Sverige har 
en ganska knepig situation för att göra sig attraktiva på 
världsmarknaden. Köpkraften svag i Europa med pressade 
priser beroende på att många länder upplever fortsatt en 
större lågkonjunktur än vi i Sverige. En stark kronkurs gör 
att svenska produkter har blivit dyrare. Bra argumenta-
tion och starkare marknadsföring är därför viktigt för att 
sälja in svensk håltagnings- och rivningsutrustning samt 
golvslipningsutrustning som vi vet håller måttet med råge 
internationellt. 

Även om marknaden haltat lite så har 2013 varit ett 
stort år ifråga om produktlanseringar. Många nya typer 
av diamntverktyg och maskiner för betonghåltagning, 
golvslipning, rivning, vattenbilning och hantering av slamm 
och damm har lanserats. Att det blev så många lanseringar 
just i år hänger naturligtvis ihop med att bygg- och an-
läggningsmässan Bauma arrangerades i München i april. 
Mässan slog återigen alla rekord ifråga om antal utställare 
och besökare. Som tillverkare är det en av de viktigaste 



Generalagent för:

Bo Holmquist

0708-16 30 90

bo.holmquist@krossia.se

Lars-Gunnar Ström

0708-16 30 39

lars-gunnar.strom@krossia.se

Tveka inte att kontakta oss:

Bilden: SANDVIK QA340

Vi kan kross och sortering!

Krossia är generalagent i Sverige för Sandvik, Edge och 

Rockster! Genom vår erfarenhet och kunskap inom kross 

och sortering kan vi hjälpa DIG fram till den bästa 

investeringen!

Vi har även ett stort lager av begagnade verk!

Demomaskiner till salu:
ROCKSTER R700TR, Larv-/avfallskross
SANDVIK QA 340-SS, 2 däckad

Begagnade krossar:
NORDBERG Citykross 63, 1996
OM-TRACK Ulisse, 2009, Larvkross
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VERMEER HG6000 2008

Begagnade transportband:
TRACKSTACK TS6036 2009

Begagnade generatorer:
CAT 3408 i container, 1980
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marknadsföringskanalerna att finnas med på om man vill 
nå den internationella marknaden.

Vi ska inte gå in på vilka produkter som lanserades 
då detta reda gjorts i tidningen under året. Men mera 
övergripande kan sägas att diamantverktygssystemen har 
byggts ut med flera modeller av verktyg med positionerade 
diamanter som gör att verktygen skär snabbare, mera ef-
fektivt och håller längre. Eldrift med högfrekvensteknik är 
snudd på det enda som gäller nu i håltagningssammanhang 
i västvärlden och få frågar efter hydrauldrivna maskiner. 
Även inom HF-segmentet har mycket nytt lanserats. 

Slipning och polering av betonggolv står nog för den 
största ökningen i år totalt sett i världen. Intresset för 
detta segment bara växer och växer. Sverige dock, som bör 
betecknas som landet där tekniken introducerades, tar det 
fortfarande lite lugnt. Visst erbjuder det flesta håltagare 
och rivningsentreprenörer samt renodlade golvföretag 
tekniken men det är ingen hysteri som det är exempelvis 
i USA. Inom detta område har det skett en ganska stor 
förändring i det att familjen Thysell sålt sin verksamhet 
under året till bolaget Polaris Private Equity och är inte 
längre verksamma i bolaget.

Apropå USA så har HTC en stark ställning med sin 
slipprodukter i landet. En annan svensk aktör inom golv-
slipningsutrustning som sedan ett år tillbaka också satsat 
på den amerikanska marknaden är Scanmaskin som startat 
dotterbolag utanför Seattle. Verksamheten i bolaget har 
enligt uppgift gått mycket bra under året. När vi ändå är 
inne på USA så behåller Husqvarna Construction Products 
sin dominerande position som största aktören i USA inom 
håltagningsutrustning och verktyg. Det är i synnerhet 
inom segmentet golvsågar som man är klart dominerande. 
Men man är också starka på golvslipningsutrustning och 
numera också inom fjärrstyrd rivningsrobot teknik. Bolaget 
lanserade två nya rivningsgrobotar i år.

Pratar man USA och håltagningsutrustning så måste 
även Pentruder nämnas som fortsätter sin expansion i USA.  
Man kan tycka att amerikanarna upplevs gilla tunga och 
inte allt för komplicerade maskiner som bara ska leverera 
och leverera där finliret inte är så viktigt. Men det stäm-
mer inte riktigt, i alla fall inte idag. Pentruders produkter 
är fortsatt lite av utrustningen för dom som kräver det lilla 
extra på flera olika plan. Det har visat sig att allt fler ame-
rikanska håltagare är just precis ute efter den här typen av 
utrustning. Kraftfull men inte så tung. Även Pentruder har 
kommit med flera nya lösningar och är en populär monter 
att besöka inte minst under mässan World of Concrete som 
hålls i januari varje år. 

Inom segmentet rivningsrobotar är dock Brokk fortsatt 
störst totalt sett men har å andra sidan jobbat renodlat 
med utveckling och tillverkning av rivningsrobotar sedan 
1970-talet. Brokk har hållit en hög utvecklingstakt under de 
senaste åren men många nya modeller av både rivningsma-
skiner och verktyg. Nyast är Brokk 160 för att inte tala om 
Brokk 400D, dieselversionen som släpptes alldeles nyss. För 
ett år sedan kom giganten Brokk 800 och dessförinnan nya 
Brokk 400. Nu kom vi ändå osökt in på att prata specifikt 
produktnyheter trots att det inte var mening. 

Nu har vi pratat om lågkonjunktur, läget i Sverige bland våra 
håltagare, om hur leverantörerna upplever situationen här 
hemma och på världsarenan med mera. Men nu står vi för 
dörren till en nytt år. Vad är uppfattningen om hur nästa 
år blir? Ett svar direkt från källan kan du läsa i kommen-
tarerna från de tre håltagare som lämnat sin information 
och synpunkter här intill. Men rent generellt så finns ganska 
tydliga indicier på att vi faktiskt är på väg att ta oss ur den 
här lågkonjunkturen. Visst kan det för Sveriges del vara lite 
förenat med så kallat valfläsk då vi går till val nästa år. Men 
hjulen har börjat snurra så sakteliga igen och de visar flera 
olika mätningar. Konjunkturinstitutet berättade i sin senaste 

rapport i december att deras konjunkturindikator ligger 
för december på sin högsta nivå sedan sommaren 2011. 
En ett antal nya och stora projekt runt om i landet väntas 
komma ut för räkning, större bygg- och infrastrukturella 
projekt som kommer att dra med sig en hel del håltagning 
och rivning. Som det verkar kommer våren 2014 att bli 
betydligt mera intressant hör våra entreprenörer än vårarna 
2012 och 2013.

Betonghåltagning NBT AB
Först ut med att delge läsarna om det gångna håltagaråret 
är Betonghåltagning NBT AB på Ulvsundav 106 i Bromma. 
Bolaget grundades av Thomas Mickelsson 1992. Man har 
sitt huvudkontor i Stockholm med filialer i Jokkmokk och 
Pajala. 

Förutom att man jobbar med håltagning utför man 
numera även injekteringsborrning och jobbar geografiskt 
i storstockholmsområdet och i Norrbotten. Omsättningen 
för 2013 kommer att landa på cirka 10 miljoner och då 
sysselsätter man åtta anställda. Bolaget är certifierade 
via Sellicha.

Utrustningen som man arbetar med kommer i huvud-
sak från Pentruder, Hilti, Weka, Savi och Onram. 

Thomas Michelsen berättar att han upplever konjunk-
turen under 2013 som väldigt ryckig och framförhållningen 
är kort. Han hoppas på bättre tider 2014 framförallt med 
tanke på att det är valår. Han säger att på större entreprenad 
upplevs som att det är mera priskrig. Han tycker att det 
känns som om fler och fler använder och konkurrerar med 
utländsk arbetskraft. Bolaget räknar i nuläget inte med at 
genomföra några större investeringar i utrustning inom 
bolaget. Betonghåltagning NBT AB är medlemmar HiB, Sve-
riges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening.

 
Betonghåltagning NBT AB
Ulvsundav 106
168 67 Bromma
Tel 08-6413030 Fax 08-6413130
Mobil 070-6256200 
thomas@betonghaltagningnbt.se
www.betonghaltagningnbt.se

Göteborgs Betongborrning AB
Mattias Jonsson på Göteborgs Betongborrning fäller i stort 
samma omdöme om marknaden som Thomas Michelsen. 
Göteborgs Betongborrning i Göta grundades av Folke 
Pettersson och ägs idag av Folke Pettersson och Mattias 
Jonsson. 

Bolaget jobbar med betonghåltagning, rivningsarbe-
ten, PCB-sanering, betongreparationer och traditionella 

entreprenadarbeten. Det geografiska arbetsområdet i hu-
vudsakligen hela Västsverige. Omsättningen tros landa på 
cirka 30 Mkr och man sysselsätter 30 personer i bolaget. 

Maskinparken består av alla typer av förekommande 
håltagningsutrustning inklusive vajersågningsutrustning. 
Man har rivningsrobotar i modellerna Brokk 40, Brokk 
110, Brokk 150 och Brokk 330. Vidare har man ett antal 
grävmaskiner i viktklasser från 1 till 21 ton, lastväxlare samt 
lastbilar för betong och schaktning. Bolaget är kvalitetscer-
tifierade enligt ISP 9001.

 Mattias säger att gällande konjunkturen så är den 
mycket växlande och att han upplever priserna som pres-
sade. Konkurrenssituationen upplever han i allmänhet som 
ganska snedvriden och konkurrensen sker mellan bolag med 
helt olika förutsättningar.

Men trots tuff konkurrens satsar bolaget vidare och 
har genomfört ett antal investeringar under året. Bland 
annat har man köpt ny högfrekvensdrivna väggsågar, ett 
antal betongpumpar, en ny hjulgrävmaskin samt en ny 
liten rivningsrobot.

Göteborgs Betongborrning AB
Stenhusvägen 9
463 35 Göta
Tel: 0520-657145
Mobil: 0730-464615
Fax: 0520-657906
Epost: mattias@betongborrning.com

Sollefteå Såg & Borrteknik 
SBT AB
Trotte Mårdberg från Sollefteå Såg & Borrteknik SBT AB har 
en lite annorlunda inställning och ser lite mera positivt på den 
rådande situationen. Bolaget ligger i Sollefteå och har sitt geo-
grafiska arbetsområde från mellersta Norrland och uppåt. Bolaget 
grundades 2002 och ägs av Trotte Mårdberg och Åke Nilsson.

Arbetsuppgifterna består av betonghåltagning, demolering 
och betongarbeten. Man har sex fullt utrustade servicebussar. Tre 
av dessa är större för att kunna bära utrustning för installationshål-
tagning och som kompletterats med väggsågar och golvsågar. 
Tre av bussarna är något mindre och utrustade för service- och 
underhållsarbete. Bolagets omsättning för 2012 hamnade på 
totalt 9,2 Mkr men det skall påpekas att det rörde sig om ett 
16 månaders bokslut. Den uppskatade omsättningen för 2013 
kommer att landa på 6,5 Mkr. Bolaget sysselsätter sex personer. 

Vad gäller maskinparken så kommer borrsystemen från 
Husqvarna, Weka och Hilti (Gearmec). Väggsågarna är uteslutande 
Pentruder och golvsågarna från Husqvarna och Savi. Man har 

Sollefteå Såg- & Borrteknik i samarbete med Arnessons Balkongsågning vid ett balkongsågningsprojekt.
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också kapmaskiner från Husqvarna. Rivingsrobotarna är av märket 
Brokk 40 och Brokk 90 samt att man använder självlastande 
dumprar från Hinowa. Den ordinarie personalen har bland annat 
yrkesbevisen SSG, ESA vattenväg, mobila arbetsplattformar, heta 
arbeten samt ställningscertifikat till 9m. Om konjunkturerna säger 
Trotte att 2014 känns lite osäkert. Han tror att orderingången 
kommer se ut som 2013 vilket han tycker är tillfredställande 
med tanke på det ekonomiska läget i Sverige samt att vi närmar 
oss valet.

“Vi har bra fasta kunder som verkar uppskatta vår förmåga 
att lösa deras problem, vilket innebär att vi oftast är med redan 
i projekteringsfasen. Vi upplever därför inte konkurrens som 
ett stort problem utan samarbetar däremot med de flesta runt 
omkring oss”, säger Trotte.

Vad gäller nyligen gjorda investeringar har man köpt in en 
del kapmaskiner, bilnings/borrhammare från HILTI och en ny 
4-växlad HF-väggsåg från Pentruder. Man har köpt en ny Brokk 
90 samt bytt ut alla servicefordon under 2013. Hittills har man 
inte planerat för några större investeringar under 2014. Sollefteå 
Såg & Borrteknik är medlemmar i HiB och kommer troligtvis att 
söka medlemskap i Sveriges Byggindustrier innan årsskiftet.

Trotte berättar att under slutet av 2012 samt under 2013 har 
man utfört flera intressanta projekt i och runt Sollefteå. Bland annat var 
man inblandade i bygget av nya Hallstaberget Hotell & Spa. Man har 
utfört balkongsågning i samarbete med Arnessons Betonghåltagning. 
Man har utfört kärnborrning i dimensionen 225mm genom 40mm stål 
för löphjulsupphängning i ett vattenkraftverk. Bolaget stod dessutom 
för all håltagning och rivning vid rullmaskinsbytet PM5 Mondi Dynäs 

Bilden ovan: Kraftfull håltagning genom 40 mm stål.
Till vänster: Rivning och håltagning vid rullmaskins-
byte PM5 Mondi vid Dynäs.
på uppdrag av PEAB. På PM5 tog man hjälp av både Arnessons samt 
BHT Nordborr Sundsvall för att kunna ge vår beställare full service. 
Fina exempel på samarbete mellan entreprenörer som vi tackar för. 
Sollefteå Såg & Borrteknik SBT AB
Västgranvåg 232 881 91 SOLLEFTEÅ
070-3243540
trotte.sbt@telia.com

Redaktionen har också fått meddelandet att Kurre Andersson 
har slutat på Rivpartner. Kurre var en av de som startade 
bolaget 1994 och nu efter nära 20 år slutar han sin anställ-
ning. Kurre kommer istället att arbeta vidare som konsult 
inom samma verksamhetsområde. Han hälsar att om man vill 
komma i kontakt med honom nås han på telefon 0705 84 72 
45 eller mail kurreriv@telia.com



För det mesta håller man sig 
på hemmaplan i Småland och 
Blekinge men ibland dyker de 
långväga jobben upp. Be-
tonghåltagarna i Huskvarna 
är inne på andra etappen 
av projektet Kvarnholmen i 
Stockholm. Ett riktigt gul-
djobb med bästa utsikten i 
Stockholm.
Man skulle kunna kalla det ett “gräddhyllejobb”, projektet 
Kvarnholmen i Nacka. Hela Kvarnholmen har byggts om under 
de senaste åren och de gamla silosarna och magasinen har 
antingen rivits eller renoverats och byggts om till bostäder.

Makaronfabrik blir bostäder
Patrick Malmqvist som äger och driver Betonghåltagarna i Hus-
qvarna AB berättar att man drog igång jobbet på Kvarnholmen 
i juni i år. Jobbet fick man på uppdrag av Gärehovs Bygg som 

är underleverantör till JM Bygg och PEAB som driver projektet. 
I fastigheten har man en gång tillverkat makaroner och den 
ligger precis intill vattnet vid Saltsjön som leder in till Stockholm 
med en magnifik utsikt över Djurgården med Valdemars Udde, 
Manillaskolan och Blockhusudden med mera.

“En lägenhet på den här adressen skulle sitta fint. Med 
all säkerhet är det en utmärkt investering med det här läget 
trots varning om en bostadsbubbla”, säger Patrick Malmqvist.

Lägenheterna som kommer att byggas är på 2 till 5 
rum och prislappen varierar från 5 till 20 Mkr. På det skall en 
månadshyra läggas mellan 3500 till 5500 kr. De boende har 
en inte bara en fantastisk utsikt men skärgårdens vackra natur 
inpå knuten utan de kan snabbt ta sig in till Stockholm city utan 
att röra bilen. Istället kan de ta någon av skärgårdsbåtarna som 
stannar nere vid bryggan och man är på några minuter inne 
vid Nybroplan. Eller varför inte skaffa egen båt?

Omfattande håltagning
Betonghåltagarna började projektet med att riva den gamla 
tegelkåken invändigt så att endast fastighetens skal blev 
kvar. Det handlade mest om lättrivning som dels utfördes 
med handhållen utrustning och dels med rivningsrobotar och 
Bobcats. Efter att rivningen avslutats tog håltagningsarbetena 
vid. Totalt skall 3500 hål kärnborras för installationer och 286 
fönsteröppningar skall tas upp totalt i fastigheten. Bara det 
som sågas ut i fönstren uppskattar Patrick till cirka 600 ton 
gammalt tegel. Det tegel som är helt kommer att återanvändas. 
Under den mest intensiva period har man haft i genomsnitt 
10 man på jobbet. Betonghåltagarna arbete beräknas pågå 
fram till jul så när den här tidningen når läsarna är jobbet i 
princip avslutat. Totalt spänner jobbet över totalt 8500 kvm.

Förutom ett antal mycket kvalificerade rivare och hålta-
gare har Betonghåltagarna tagit hjälp av en hel del utrustning. 
Till största delen kom maskinparken från Husqvarna Construc-
tion Products. För kärnborrningen används en uppsättning 
Husqvarna DS Gyro 50 med borrmotor DM340. Väggsågningen 
utförs med Husqvarnas högfrekvensdrivna WS 440 med kraft-
aggregatet PP440. En hel del rivningsarbeten har gjorts med 
Husqvarnas fjärrstyrda rivningsrobot DXR 310 försedd med 
hydraulhammaren Atlas Copco SB202.

Förutom arbetena på alla plan i det 11 våningar höga 
huset har man även jobbat i källarplanet med utgrävning av 
hissgropar och brutit bort en del bergklackar. Man har också 
utfört en hel del blästringsarbeten av väggar och golv. Arbeten 
har också utförts i ett intilliggande lager.

Diamantverktygen kommer också från Husqvarnas serie 
Diagrip både vad gäller kärnborrar och klingor. Borrdiametrarna 
har sträckt sig upp till 250 mm och klingorna upp till 1200 
mm. Men man har också använt sig av en del andra fabrikat 
som borrmaskiner från Weka och Hilti.

Maskiner och verktyg att lita på
Patrick berättar att förutom att det varit ett omfattande arbete 
med höga krav på kunnande så har det varit ett ganska tradi-
tionellt jobb i en fantastisk miljö.

“Jag gillar den här typen av industrijobb, för det är ju en 
gammal industribyggnad från början men mycket öppna ytor. 
Vi har ju gjort många fönsteröppningar också som släppt in ljus 
i lokalen och så får vi ju inte klaga för vi har haft Stockholms 
bästa utsikt under hela hösten”, säger Patrick.

“Utrustningen från Husqvarna måste jag också framhålla. 

Patrick Malmqvist vill ha mer jobb som Kvarnholmen. 
Bra projekt, öppna ytor, hyfsat lönsamt, bra utrust-
ning som inte krånglar och så utsikten förståss.

Husqvarnas rivningsrobot DXR 310 kom väl till pass vid rivning av en del väggar i fastigheten. Väggen på bilden kanske dock var i tunnaste laget för en robot av den här kalibern.

Husqvarna DS Gyro 50 med borrmotorn DM 350 i aktion.
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Den har funkat utomordentligt bra. Lätta att etablera och jobba 
med samt en effektiv avverkning både vad gäller maskiner och 
diamantverktyg. Den här typen av jobbupplägg passar oss 
perfekt”, tillägger han.

Betonghåltagarna i Huskvarna AB har sitt huvudsäte som 
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Husqvarnas rivningsrobot DXR 310 kom väl till pass vid rivning av en del väggar i fastigheten. Väggen på bilden kanske dock var i tunnaste laget för en robot av den här kalibern.

Många nya fönsteröppningar gjordes.

Utsikt över Saltsjön in mot Stockholm city.

Patrick Malmqvist och Hans Lück, försäljningschef på 
Husqvarna Construction Products i Sverige.

hörs på namnet, i Huskvarna. Man jobbar i framförallt i området 
runt Jönköping och Växjö men räknar in hela Småland och 
Blekinge som sin huvudmarknad. Dock åtar man sig jobb på 
lite olika ställen i landet då och då. Jobbet på Kvarholmen gör 
man som underentreprenör till Gärehovs Bygg från Vaggeryd. 

Det här är andra projektet som man jobbar med på Kvarn-
holmen för Gärehovs räkning. Betonghåltagarna i Huskvarna 
sysselsätter ett 30-tal personer och har en omsättning på 
mellan 20 och 30 Mkr.

www.betonghaltagarna.nu
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Glögg och provkörning hos Brokk
Enligt traditionen bjöd tillverkaren Brokk på Öppet 
Hus med glöggmingel på sin servicedepå i Akalla 
norr om Stockholm. Man bjöd inte bara på glögg 
utan både grillat och tårta samt inte minst möj-
ligheten att få provköra den nya dieselvarianten av 
värstingen Brokk 400. Det fanns också möjlighet 
att testa Brokks minsta robot Brokk 60 och 
studera nya borrutrustningen TE160.

Nya Brokk 400D 
full av överraskningar

Nya dieseldrivna Brokk 400D är, enligt Brokks 
Mikael Gardell, ännu ett imponerande steg 
framåt för dieseldrivna rivningsmaskiner. Perfekt 
för verkligt tuffa arbeten på platser där det inte 
finns tillgång till el. Den utkonkurrerar avsevärt 
större och tyngre traditionella maskiner både 
vad gäller rivningskraft och möjlighet att arbeta i 
trånga utrymmen.

“Brokk 400D erbjuder en rad nya möj-
ligheter. Det är den snabbaste Brokk-maskinen 
någonsin. Faktiskt mer än 60 procent snabbare 
än övriga maskiner i Brokk-familjen. Detta gör 
att operatören snabbt och enkelt kan förflytta 
maskinen mellan olika uppdrag eller transportera 

den längre sträckor. Snabbheten ökar också 
produktiviteten i varje arbetsmoment”, säger 
Mikael Gardell.

Brokk 400D har en ny, starkare dieselmo-
tor och ett specialdesignat underrede som 
gör maskinen ännu stabilare. Dessutom har 
Brokk 400D längre räckvidd och kan bära 
tyngre verktyg och levererar en imponerande 
slagstyrka även med större hammare.

Precis som med sina eldrivna syskon 
är Brokk 400D fjärrstyrd, vilket både ger 

operatören en säker, ergonomisk arbetsmiljö 
och en imponerande produktivitet som blivit 
Brokks kännemärke. För rivningsuppdrag i 
extrema miljöer kan den utrustas med rostfria 
huvar, värmetåliga slangar, extra cylinderskydd, 
tryckluftskylning m m.

Brokks öppna hus i Akalla blev välbesökt 
av håltagare och rivare med flera och hölls 
tisdagen den 10 december på Brokks servi-
cecenter på Esbogatan 7 i Akalla.

www.brokk.com

Från vänster Brokks försäljningschef i Sverige Mikael Gardell, marknadskommunikationschef Eva Skinner, servicetekniker  
Peter Cars och servicetekniker Zoltan Horvath.

Nöjda kunder tillsammans med Mikael Gardell som tagit del av Brokks läckerheter. 
I mitten Johan Ahlström från Destroy Rebuilding Company AB.

Den europeiska finalen i Case Rodeo 2013 
års maskinoperatörs tävling har vunnits av 
den belgiska maskinföraren Sebastien Pirlet. 
Han bidrog också till att Belgien vann lagtäv-
lingen. Tävlingen hölls på Case Kundcenter på 
Monthyon. 37 deltagare från 13 länder deltog 
i de fyra momenten som satte förarna på prov 
i skicklighet och precision. Sebastien Pirlet 
håller nu titeln i ett år och är nu automatiskt 
kvalificerad till nästa års tävling. Han vinner 
också två bil jetter ti l l den internationella 
Rodeo finalen i Brasilien i december. “Det 
har varit ett fantastiskt event och ett nöje att 
vara värd för denna fjärde europeiska Rodeo 
finalen”, säger Patricia Legros, chef för Case 
Kundcenter i Paris.

Sverige representerade tävlingen med 3 
deltagare, Lotta Jansson, Håkan Mattson och 
Thomas Karlsson. Det svenska teamet gjorde 
bra ifrån sig men det ledde tyvärr inte till någon 
pallplats. Däremot så skapade den svenska 
deltagaren Lotta Jansson står uppmärksamhet 

Case Rodeo:s Europafinal 
2013 har avgjorts i Paris

då hon var den första kvinnliga deltagaren i 
tävlingens historia. Inför nästa års CASE Ro-
deo kommer ett kval att gå av stapeln under 
Maskinias Roadshows besök i Stockholm 9-10 
maj som också är en del Maskin Stockholm 
2014. De med bäst tider i kvalet kommer 
att kvalificera sig till Europa finalen i Paris och 
kommer därmed att få representera Sverige 
och visa prov på sina skickligheter i att hantera 
entreprenadmaskiner. De 3 deltävlingarna avg-
jordes med tre olika maskintyper och ställda 
höga krav på deltagarna. Bild nedre höger: Det 
vinnande laget från Belgen.

Maskiniagruppen är generalagent i Sverige 
för Doosan, Case, Montabert och  Everdigms 
breda produktsortiment av entreprenadmaski-
ner, hydraulhammare & rivningsredskap. Maski-
niagruppen har sitt huvudkontor i Linköping med 
filialer i Jönköping, Göteborg, Staffanstorp och 
Stockholm/Sollentuna samt ett väl utbyggt nät 
med 6 återförsäljare och 30 serviceverkstäder.

www.maskinia.se

Norton Clippers 
fabrik i Luxemburg 
firar 50-årsjubileum 
Norton Clippers fabrik i Bascharage, Luxemburg, 
firar i år 50-årsjubileum. Den 15 november 
hölls en jubileumsceremoni i närvaro av bl.a. 
Luxemburgs arbetsmarknadsminister. Vid Norton 
Clippers fabrik i Luxemburg tillverkas bl.a. Nortons 
diamantklingor och Clippers maskiner ritas och 
konstrueras här. I Bascharage finns även det 
centrala forsknings- och utvecklingscentret för 
Saint-Gobain Abrasives diamantverktyg där flera 
innovationer har sett dagens ljus. 2009 invigdes 
det europeiska ”Habitat Centre of Excellence” 
som bl.a. omfattar testområden inom- och 
utomhus, utbildningslokaler och utställning där 
utbildningar och testverksamhet bedrivs.

Fabriken i Bascharage är certifierad enligt ISO 
14001 och OHSAS 18001 och har ett knappt 
100-tal anställda.
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Arden krossar 

allt motstånd
Arden Equipments CU-serie är ett multiverktyg 
för demolering, krossning och klippning.
CU-serien är utrustad med snabbfäste för 
enkla käftbyten och har upp till 7st olika käftar 
att välja mellan bl.a. betongsax, pulveriserare, 
stålsax, nibbler m.m.

Arden Equipments höga kvalitet ger er en svår-
slagen totalekonomi!

Exportgatan 33, 422 46 HISINGS BACKA 
031-58 31 30, info@pg-export.se, www.pg-export.se

Se hela vårt utbud på www.pg-export.se 

Kraftig konstruktion 
i högkvalitetsstål = 
låg totalvikt för sin 
höga kapacitet

Dubbla cylindrar 
med klippkraft 

på upp till 
700 ton

Extremt snabb 
med totalcykel 
från 3,4 sek

Kompakt 
utförande med 

väl skyddade 
cylindrar

Käftens stomme 
väl skyddad av 
utbytbara slitplattor, 
tänder i Hardox 600
Avser käften på bilden 
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Case Construction Equipment introducerar CX75C 
SR och CX80C – effektiva och rena midibandgrä-
vare som uppfyller Tier 4 Final och som har fått 
en uppdaterad och  förbättrad  specifikation  för  
att  uppfylla  kundernas  behov  inom  schaktning, 
avlopp och vatten såväl som bostadsbyggnads-
sektorn och den kommersiella byggsektorn. Ut-
släppsstandarderna Tier 4 Final har uppfyllts genom 
användningen av kyld avgasåterföring (CEGR) i 
kombination med en dieseloxideringskatalysator 
(DOC). Det finns inget krav på att dessa maskiner 
måste ha ett dieselpartikelfilter (DPF), vilket innebär 
att det finns något behov av aktiv filterregenerering 
som förbrukar bränsle, och inget behov av att byta 
ut det dyra DPF-filtret.

Säkerhet och förarkomfort
CX75 SR med kort svängradie och den konventio-
nella CX80C har utvecklats med förarkomfort och 
säkerhet som designprioriteter. Hytten har fått en 
helt ny design som uppfyller säkerhetsstandarderna 
för ROPS och FOPS nivå II. Innerutrymmet har 
utökats tack vare att hytten är 7 % bredare än på 
de föregående versionerna av CX75 och CX80. 
En större glasyta förbättrar även sikten framför 
maskinen. Sikten bakåt har förbättrats med en 
backkamera som tillval. För specifika tillämpningar 
som kräver extra säkerhet, erbjuder Case två olika 
vindruteskydd och en certifierad lyft- och hante-
ringssats för att lyfta föremål på ett säkert sätt. De 
nya midimodellerna har samma fullfärgsskärm som 
de större grävmaskinerna från Case CX C-serien. 
Båda modellerna är utrustade med ett effektivt, 
automatiskt luftkonditioneringssystem som har fem 
justerbara luftmunstycken plus två luftmunstycken 
för avfrostning som standard.

Contractor El är en eldriven dumper och en 
nyhet från Danmatech i Danmark. I det övriga 
sortimentet finns ett flertal hjulburna bensindrivna 
minidumpers med eller utan högtippande 
dumperkorg.

Contractor El 
är ergonomisk, tyst 
och miljövänlig hjulburen 
minidumper som  väger 
cirka 100 kg mindre än 
övriga eldrivna minidumpers 
på marknaden och det mycket 
tack vare att Domex 700 stål 
används. Därmed är Contractor El den lättaste 
minidumper på marknaden, vilket är en stor fördel 
vid körning inomhus i hissar och vid transporter. 
Med Contractor med el-motor får du en driftstid 
på 5-6 timmar. Uppladdningstiden är 4-5 timmar. 

Med det unika styrsystemet, den låga last-
höjden på 850 mm samt de breda hjulen gör 
det att Contractor el minidumper passar utmärkt 
för de flesta arbetsuppgifter inom bygg/rivning, 
lantbruk, kyrka och skötsel / anläggning.

Patenterad säkerhets-
anordning

Alla modeller av Contractor 
minidumper är utrustade 
med en patenterad säkerhet-
sanordning som förhindrar 

Andersen Contractor lanserar nu en minisikt som 
kan användas vid sortering av många olika material. 
Det är sikttillverkaren EcoStar som tagit fram en ny 
skivsikt i kompaktformat med namnet Mini. Den 
marknadsförs och säljs i Sverige av Andersen 
Contractor AB. Minisikten finns i tre modeller. 
Längden på siktdäcket är mellan 1,5 – 2,5 meter 
och siktbredden är 800 mm. Siktstorleken är 
mellan Ø10 och Ø50 mm. Kapacitet ligger på 3 
till 6 ton per timme. Sikten är eldriven, har en 5,5 
kW elmotor och kopplas till en 32 A elanslutning.

Siktaxlarna med skivor har designats för 
högeffektiv siktning kombinerat med minsta möjliga 
underhåll. Det ger en väldefinierad slutprodukt 
och materialet fastnar inte heller i sikten vilket 

Case introducerar CX75C 
SR, CX80C och är först ut 
med Tier 4 Final

Kraftfull prestanda
CX75C SR och CX80C utvecklar 9 % mer hy-
draulkraft än sina föregångare. Med ett pumpflöde 
på 148 liter/min jämfört med föregångarnas 136 
liter/min har cykeltiderna minskats och grävkraften 
förbättras med 3 %. För att maximera den effektiva 
drifttiden har de nya maskinerna en större 120-li-
ters bränsletank, som enkelt kan fyllas på med 
den elektriska tankpumpen (tillval). Underhåll går 
snabbt att  slutföra  och  är  enklare  än  någonsin.  
Kylarna,  filtren,  motorn  och hydraulsystemet är 
enkla att komma åt från marknivån, vilket ger säker 
och enkel service.

Mångsidighet
Med ett urval av tre bomsystem (monobom, 
svängbom och avvinklingsbar bom), fyra  extra  
hydrauliska  styrsystem  (antingen  hand-  eller  
fotstyrda),  två bandalternativ (gummi- eller stål-
plattor) och två sticklängder, kan de medelstora 
grävmaskinerna i C-serien hantera en mängd olika 
tillämpningar. Cases midigrävmaskiner är det per-
fekta valet för byggarbetsplatser i stadsmiljö, tack 
vare deras ledande utsläppsnivåer och kompakta 
dimensioner. CX75C SR har en bakre svängradie 
på 1 290 mm och en främre svängradie på 1 
630 mm, vilket gör att grävmaskinen kan utföra 
sväng- och tipprörelser inom en arbetsbredd som 
är mindre än 3 m.

www.maskinia.se

Eldriven minidumper

Tekniska fakta

 klämskador vid körning

 vid 5 timmar: 200 Ah. 
 Ampere vid 20 timmar: 245 Ah

 styrhjul, 140-6, 6 ply

5Driftstid: Cirka 5 timmar per uppladdning

föraren från eventuella klämskador. Vid risk att 
föraren skadas nödstoppas 
maskinen automatiskt.

Liten skivsikt med stora möjligheter
reducerar driftstopp till ett minimum. Minisikten 
är mycket mångsidig och fungerar utmärkt för 
material som hushållssopor och industriavfall, 
byggavfall, metallskrot, bilfluff, trä och biomassa, 
stenblandad jord, kompost med mera. Inmat-
ningstratten är tillverkad i stål. Över siktbordet 
sitter ett lock i plexiglas och centralsmörjning är 
standardutrustning.

Med minisikten kan Andersen Contractor 
erbjuda EcoStars effektiva siktlösningar i litet och 
kompakt format. Sedan tidigare finns EcoStar 
skivsiktar med siktdäck på upp till 6 meter och 
med 1600 mm siktbredd. Siktarna som statio-
nära, lastväxlarmobila eller bandburna.
www.andersen-contractor.se
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Wacker Neusons 
dumper med hytt i 
Chile: säker, effektiv 
och bekväm
I gruvdrift kommer säkerheten i främsta rummet. 
Men också för Wacker Neuson är säkerhet en 
prioriterad fråga. Två dumprar med hytt i 3001-se-
rien från Wacker Neuson transporterar under tuffa 
förhållanden material från en gruva i Tocopilla, som 
ligger i regionen Antofagasta i norra Chile, och 
uppfyller alla säkerhetskrav och komfortönskningar.

Gruvan Gabriela Tocopilla i norra Chile ligger på 
cirka 2 200 meters höjd. Här är två 3001-dum-
prar från Wacker Neuson i daglig tjänst. De två 
fyrhjulsdrivna dumprarna transporterar material, 
särskilt stenar och bråte, från den underjordiska 
gruvan minst åtta timmar per dag. 

Det är mycket noga och viktigt med hög 
säkerhet inom gruvindustrin Hytten uppfyller inte 
bara den obligatoriska FOPS (Falling Objects 
Protection Structure) Level I. Den klarar också 
FOPS Level II. Förutom ROPS (Roll Over Protection 
Structure) och TOPS (Over Protection Structure) 
ingår säkerhetsbälte och ett effektivt bromssystem 
i standardutrustningen. Tillval som backvarning-
sanordning, blinkande varningsljus och spegelpaket 
förstärker säkerheten ytterligare. Alla krav uppfylls 
av dumpern med hytt från Wacker Neuson. För att 
minska den döda vinkeln och förbättra synfältet runt 
om finns en specialkamera som tillval för de större 
dumpermodellerna 6001, 9001 och 10001. 

De chilenska användarna uppskattar inte 
bara den höga säkerheten utan också dumperns 
oslagbara köregenskaper i svår terräng. Köregen-
skaperna beror bland annat på den effektiva midj-
estyrningen som ger en sådan god greppförmåga 
att dumpern hela tiden har kontakt med marken, 
den höga markfrigången och den hydrostatiska 
fyrhjulsdriften. I gruvor är det särskilt viktigt med 
en stigningsförmåga på upp till 50 procent, där 
gruvan i norra Chile är ett gott exempel eftersom 
materialet transporteras nerifrån150 meters djup 
upp till toppen. Gruvarbetarna uppskattar också 
att maskinen är enkel att använda, smidig att köra 
oavsett väderleksförhållanden och med en bekväm 
hytt som underlättar det dagliga arbetet. 

Den rymliga hytten på 3001 har väl till-
taget huvud- och benutrymme. Alla instrument och 
reglage är ergonomiskt placerade. De två dörrarna 
till hytten kan låsas i en vinkel på 180 grader. Det 
innebär att det går att köra med öppna dörrar. 
Det är också lätt med service och underhåll av 
dumpern: Det finns låsbara underhållspunkter på 
bägge sidor av hytten, vilket minskar de dagliga 
kontrollerna till ett minimum. Serviceluckan under 
förarsätet kommer man lätt åt; det är bara att 
lossa fyra skruvar.

Sandvik Construction 
lanserar ny webbsida 
för mobila krossar 
och siktar
Sandvik Construction lanserar en ny webbsida för 
sitt marknadsledande utbud av mobil kross- och 
sorteringsutrustning; www.sandvikmobiles.com.
Webbsidan speglar den ökade efterfrågan på 
Sandviks mobila kross- och sorteringsutrustning 
världen över. 

För att informera kunder som söker mobila 
lösningar har webbsidan fått en ren och modern 
layout och ett intuitivt navigationssystem, som 
ger snabb tillgång till produktspecifika sidor. 
Käft-, kon- och slagkrossar, siktar och grovsiktar, 
blir alla tydligt presenterade med viktig teknisk 
information, videor och interaktiva 3D-modeller 
som visar de nyaste funktionerna och fördelarna.

I sin kommentar till den nya webbsidan säger 
Eugene Lyons, Marknadschef, Sandvik Mobile 
Crushing and Screening: “Det är avgörande att 
vår mobila utrustning görs synlig på internet, 
och utvecklingen av sandvikmobiles.com ger 
en presentation av utbudet av mobila produkter. 
Webbsidan är utvecklad efter återkoppling från 
kunderna och gör det snabbt och enkelt att navig-
era till all relevant produktinformation. Kunder får 
tillgång till precis det de behöver, när de behöver 
det”, sammanfattar Eugene.” 

Webbsidan ska översättas till åtta språk för 
att tillmötesgå kunder globalt och göras tillgänglig 
i en mobilversion för alla typer av mobila enheter.

construction.sandvik.com

Konjunkturbarome-
terindikatorn på sin 
högsta nivå sedan 
sommaren 2011
Barometerindikatorn steg 2,1 enheter i december, 
från 104,0 i november till 106,1. Indikatorn har 
där- med ökat med drygt 14 enheter de senaste sju 
månaderna. Alla indikatorer, utom för detaljhandel, 
note- rade en ökning. Här  låg indikatorn kvar på 
oförändrad nivå. Mest steg indikatorn för bygg- och 
anlägg- ningsverksamhet, knappt 4 enheter. För  
första gången på närmare tre år  ligger därmed 
alla konfidensindikatorerna samtidigt över sina 
historiska genomsnitt.

Sysselsättningen väntas öka
Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri steg 
1,1 enheter i december och ligger klart över 
det historiska genomsnittet. Endast en av de tre 
frågorna som ingår i industrins indikator har bidragit 
till uppgången. Bedömningen av färdigvarulagrens 
storlek är mer positiv än tidigare. Produktionspla-
nerna har inte ändrats sedan i november, medan 
bedömningen av orderstockens storlek är något 
mer negativ.

Konfidensindikatorn för bygg- och anlägg-
ningsverksamhet steg 3,8 enheter i december 
och ligger nu strax över det historiska genomsnittet. 
Båda frågorna som ingår i indikatorn har bidragit 
positivt i december. Det är framför allt sysselsätt-
ningsplanerna som justerats upp betydligt, medan 
omdömena om orderstocken bara har ändrats bara 
ytterst marginellt.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln var oför-
ändrad mellan november och december och ligger 
fortfarande nästan 4 enheter över det historiska 
genomsnittet. En av de tre frågorna som ingår har 
utvecklats positivt i december; bedömningen av 
varulagren är inte lika negativ som tidigare. Förvänt-
ningarna på försäljningen de närmaste månaderna 
är oförändrad, medan försäljningsutfallet inte var 
lika positivt jämfört med i november.

Konfidensindikatorn för de privata tjänste-
näringarna steg 3,0 enheter i december efter att ha 
minskat de två föregående månaderna. Den ligger 
därmed 5,7 enheter över det historiska genomsnit-

tet. Alla de tre ingående frågorna bidrog positivt i 
december. Det största bidraget kom från före-
tagens förväntning- ar på efterfrågeutvecklingen 
som justerades upp betydligt. För såväl utfallet 
för efterfrågan som utvecklingen av företagens 
verksamhet var det positiva bidraget mer marginellt.

Hushållens optimism håller i sig
Hushållens konfidensindikator steg 0,6 enheter 
mellan november och december, från 104,8 till 
105,4. Tre av de fem ingående frågorna bidrog 
positivt den här månaden. Såväl hushållens 
uppfattning om den egna ekonomin i nuläget 
som inställningen till kapitalvaruköp i nuläget 
är mer positiv än i november. Dessutom har 
optimismen för svensk ekonomi på ett års 
sikt ökat. Både hushållens syn på svensk 
ekonomi i nuläget och förväntningarna på 
egen ekonomi om ett år bidrog negativt till 
indikatorns utveckling.
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TA DIG TILL FINAL, LÄTT!
Den 18 februari 2014 koras europamästaren i betonghåltagning i Innsbruck, Österrike. Och du kan vara på 
plats för att se fi nalister från hela Europa kämpa om den åtråvärda mästartiteln. Kommer kontinentens 
mästare att sätta stopp för den nordiska dominansen? 
  Gå in på www.tyrolitdiamant.se idag och se hur Tyrolit DiamondClub kan ta 
dig till Österrike på enklaste sätt!

EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2014




