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En bra vardag. 
Varje dag.
I vårt sortiment �nns en maskin för varje tänkbart användningsområde inom rivning 
och håltagning. Kraftfulla luftrenare, stoftavskiljare och våtsugar som e�ektivt tar hand 
om slammet och dammet – samtidigt som de är riktigt snälla mot din kropp. 

På Pullman Ermator låter vi nämligen din arbetsmiljö styra vår produktutveckling. 
Därför sitter det H13-�lter i alla våra stoftavskiljare och luftrenare – för att skona dina 
lungor. Vi kan också erbjuda Longopac® till alla våra stoftasvkiljare, för helt dammfria 
påsbyten. På våtsugarna sitter en utkastarpump som underlättar tömning av det som 
sugits upp. Sist men inte minst har maskinerna ergonomiska handtag, en låg vikt och 
hjul som gör dem lätta att �ytta – allt för att spara din rygg.  

Vi bygger maskiner för alla som vill ha en bra vardag. Varje dag. 
Kom och trä�a oss på Nordbygg.

pullman-ermator.se

på nordbygg 
hittar du oss i 
monter b10:21. 

vilken uppgift har du framför 
dig? vi har rätt maskin för 
jobbet – och för kroppen.
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Bästa kollega
Vi har ett spännande år framför oss. Inte nog med 
att tydliga signaler visar att byggindustrin fortsätter 
sin stadiga vandring uppåt. Behovet av bostäder har 
inte varit större sedan miljonprogrammet byggdes på 
60- och 70-talen vilket bådar gott för både instal-
lationshåltagningen, renoveringsarbeten och rivning 
av äldre byggnader med mera.

Som entreprenör gäller det nu att positionera sig 
på bästa sätt. Priskonkurrensen kommer att hårdna 
både inifrån och utifrån, det vill säga att vi kommer 
att se fler lycksökare än tidigare med risk för att pri-
serna dumpas ytterligare. Enda sättet att skyddas sig 
mot detta är genom att leverera kunnande, säkerhet 
och effektivitet i arbetet. Valet av personal och vilken 
utrustning eller vilken lösning man använder i jobbet 
visar på ens kompetens. Och det kan inte lycksökarna 
konkurrera med då de saknar den erfarenheten och 
ofta även resurserna att investera i rätt utrustning. 
Men en ökad medvetenhet hos beställarna är också 

att önska. Välj inte alltid det lägsta anbudet utan 
studera noga de övriga parametrarna i ett anbud 
såsom vilka säkerhetsåtgärder som har beaktats, hur 
materialet återvinns, hur man ser på den yttre och inre 
arbetsmiljön, hur man kvalitetssäkrat och hur snabbt 
jobbet beräknas vara klart, och så vidare. Behöver man 
som beställare mera kött på benen är det alltid värt 
att kontakta en branschförening såsom Håltagnings-
entreprenörerna eller Riv- & Saneringsentreprenörerna 
om man har frågor om ett anbud eller om ett företag.

Lagom till att den svenska byggindustrin lägger in 
en högre växel kommer en rad nya och mer effektiva 
maskiner och verktyg att lanseras. Det brukar vara 
så när en rad större mässor sammanfaller på ett och 
samma år. Den som hade möjlighet att besöka den 
amerikanska mässan World of Concrete i februari  
kunde redan då beskåda en del nyheter från Hus-
qvarna Construction Products, Tyrolit, Hilti med flera. 
Rent generellt var bedömningen ändå att många 
leverantörer höll igen lite med sikte på mässan Bauma 

i april och det var nog vår egen bedömning också. Så 
det kommer att bli spännande att besöka Bauma i år. 
Drygt en vecka innan Bauma arrangeras dessutom den 
svenska byggmaskinmässan Nordbygg i Stockholm. 
Det är främst B-hallen som de flesta leverantörerna i 
vår bransch återfinns. Här kan vi nog räkna med att 
det kommer att bli en del smygpremiärer också. När 
sedan alla nyheter sett dagens ljus efter att Bauma 
genomförts kan ni räkna med att leverantörerna i vår 
bransch kommer att visa upp nyheterna på DEMCON 
på Infracity, 29-30 september i år. I skrivande stund 
har startfältet börjat samlas sig ganska väl på DEM-
CON och jag rekommenderar att du tar en titt på 
www.demcon.se. Jag vill också passa på att hälsa er 
välkomna att besöka vår monter på Bauma i hall A1 
och monter nummer 136.

Jan Hermansson, 
jan.hermansson@pdworld.com

Chefredaktör

DAGS ATT POSITIONERA SIG



Två blir en

Vi har pratat om det under ett par år nu. Att skapa en gemensam förening av Håltagningsentreprenörerna och 
Riv- och Saneringsentreprenörerna. Under det senaste året har de båda föreningarnas styrelser träffats och 
diskuterat möjligheter som ett sammangående skulle kunna ge. Det visar sig finnas en hel del fördelar att driva 
våra branschfrågor tillsammans. Den 17 februari hölls ett gemensamt styrelsemöte där alla ledamöter deltog och 
där konstaterade vi bland annat de här fördelarna:

•• Bättre kraft att driva viktiga frågor mot myndigheter, andra organisationer och media.
• Ökade resurser att ta fram utbildningar som vi behöver för kompetensutveckling och konkurrenskraft.
• Kraft att driva olika branschfrågor/projekt som gör att våra branscher kan utvecklas och bli starkare. 
• Större möjligheter att föra fram vår gemensamma syn i samband med nya lagförslag och 
    regeländringar. En större förening med fler medlemmar blir också en starkare röst i de sammanhangen.

Listan kan göras lång, men det är några punkter vi i styrelserna anser som viktiga. Våra verksamheter ligger nära 
varandra på olika sätt vilket ger en bra grund för en gemensam branschorganisation.

AtAtt inleda arbetet med ett sammangående nu ligger bra till i tiden. Vi har en god konjunktur som ser ut att hålla i 
sig ett bra tag med tanke på hur mycket som måste byggas i landet. Lasse Sandström som idag sköter båda våra 
kanslier har aviserat att han ska gå i pension om drygt ett och ett halvt år och till dess behöver vi en ny lösning 
alldeles oavsett. Slutligen tror vi att det kommer att uppstå en rad nya idéer och intressanta möjligheter till ökad 
medlemsnytta när vi börjar arbeta tillsammans. 

StyrelsernStyrelserna ser positivt på ett sammangående och kommer att föreslå detta på årsmötena som hålls i vår. Den 
13 april är det årsmöte för Håltagarna och lite senare, den 2 juni, är det dags för Rivarna att ha sitt årsmöte. Till 
årsmötena kommer styrelserna lägga fram förslag om de beslut som behövs för att kunna skapa en gemensam 
förening. Vi kommer även föreslå årsmötena att ta beslut om att tillsammans rekrytera en person som ska driva 
den nya branschorganisationen. Vi räknar med att behöva anställa den personen till 2017 så att vi för en bra 
infasning innan Lasse slutar.

DeDet kommer även att bjudas in till ett informationsmöte om detta för Rivarna innan årsmötet. Håltagarna hade 
motsvarande möte redan i höstas i samband med höstmötet i Söderköping. Mer skriftlig information om den nya 
branschorganisationen kommer inom kort. Hur det kommer att se ut, hur sammangående ska genomföras, när i 
tiden och annat som kan vara bra att känna till.

Håltagningsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier
Storgatan 19 • Box 5054 • 102 42 Stockholm • Tel: 08-698 58 00 • Fax: 08-698 59 00 • www.haltagningsentreprenorerna.se

HIB INFORMERAR
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HiB i 
Sydafrika

Entreprenad-Expo ställer in båda sina mässor 2016

Organisationsförän-
dring på Rivab

Obbolabo ny affärsområdeschef på Delete

Doppstadt ökar sin produktion med över 30%

Ledningen för Rivab i Göteborg 
informerade innan jul att bolagets 
projektledare sedan många år, Bir-
ger Vilhjalmsson, och Rivab valt 
att gå skilda vägar. Rivab ägs som 
bekant av Lotus och ledningen 
meddelar att verksamheten inom 
Rivab kommer att drivas vidare 
som vanligt. Rivab erbjuder som 
bekant tjänster inom rivning, be-
tonghåltagning och sanering. 

www.rivab.nu

I höstas reste några medlemmar i 
branschföreningen Håltagnings-
entreprenörerna till Sydafrika. 
Dels passade man på att besöka 
mässan Bauma Africa och dels 
besökte man byggföretaget NMC 
i Johannesburg. Arne Holgersson 
höll i resan och berättar här kort 
om besöket i Sydafrika. 

NMC höll som bäst på med 
att renovera ett stort köpcentrum 
i centrala Johannesburg. Arbets-
platschefen Rudolph Theunisson 
tog vänligt i mot HiB-grupp. På 
bygget arbetade cirka 300 personer 
och utav dessa var 200 lärlingar 
som togs om hand av 50 arbetsle-
dare. “Ni kan förstå hur svår logis-
tiken blir, men det  är en följd av 
politiken att så många som möjligt 
skall ha arbete”, berättar Rudolph. 
Lönen för en lärling är mellan 
3000-5000 Rand/månad vilket 
motsvarar 2000 till 3250 kronor. 
Arbetsledarna har mellan 15 000-
20 000 Rand rand/månad vilket är 
10 000 till 13 000 kronor.

Rudolph visade gruppen rund 
på hela arbetsplatsen. Rudolph 
berättade att de hade strikta sä-
kerhetsregler. Hjälm, västar och 
säkerhetsselar är ett krav på ar-
betsplatsen. Kanske inte något 
som är nytt för svenskar. Arne 
berättar att gruppen tyckte det var 
intressant att se en sådan arbets-
plats med mycket folk i arbete och 
så många diskussioner. Betong till 
murningen blandades för hand. 
Kjell Nilsson som var med på re-
san och som är en erfaren murare 
kommenterade: “Den murningen 
gör jag själv på ett par dagar”. 
NMC hyr också in håltagare och 
specialföretag för särskilda objekt.

Christin Davidsson blir ny 
affärsområdeschef för industrisa-
nering på Delete i Sverige, med 
huvudkontor i Skellefteå. Hon 
kommer närmast från rollen som 
regionchef på Komatsu Forest 
Sweden. ”Det känns otroligt roligt 
att efter 38 år byta bransch från 
skogsmaskiner till industrisane-
ring. Delete är ett ungt företag 
som utvecklas och växer snabbt 
och det passar mig. Jag gillar högt 
tempo och framåtanda”, säger 
Christin Davidsson.

Christin Davidsson bor i Ob-
bola, är född i Björksele utanför 
Lycksele och har de senaste 38 
åren arbetat inom Komatsu Fo-
rest i Umeå, bland annat som 
marknadsadministratör, kvali-
tetschef och regionchef för Mitt 
och Västerbotten. Nu byter hon 
spår och blir affärsområdeschef 

för industrisanering på Delete i 
Sverige.

Delete är specialiserat på att 
leverera miljötjänster för industri, 
bygg- och fastighetssektorn och är 
etablerat på ett 40-tal orter i Sve-
rige och Finland.

”Vi brukar säga att vi älskar att 
utföra det som de allra flesta ser 
som smutsigt, besvärligt, tungt el-
ler farligt. Dessutom sätter vi en 
ära i att göra det på både ett säkert, 
miljövänligt och kostnadseffektivt 
sätt”, förklarar Christin, som nu 
sätter sin prägel på företaget.

”Min styrka är att strukturera 
och engagera och jag hoppas kun-
na ge organisationen trygghet och 
bidra till att bygga vidare på den 
framtidstro som finns inom fö-
retaget. Dessutom vill jag genom 
min roll kunna locka fler kvinnor 
till branschen.”

Industrisanering är i dags-
läget det största av Deletes 
affärsområden och står för en be-
tydande del av företagets omsätt-
ning. 

Mentor Communications som 
arrangerat Entreprenad- Expo 
sedan 2012 hade för avsikt att ar-
rangera två editioner av mässan 
Entreprenad-Expo under 2016, en 
i Skåne och en i Göteborg.

Men arrangören meddelar nu 
att man ställer in båda mässorna 
under 2016. Istället kommer man 

att satsa på en mässa i Borgeby i 
september 2017. 

I en text på sin hemsida moti-
verar arrangören beslutet med att 
det råder ett överutbud på entre-
prenadmässor just nu.

”Vår julklapp till branschen är 
därför att vi nu inte arrangerar 
mässor varje år. Det är inte ett 

självklart beslut och vi vet att såväl 
våra inbokade utställare som för-
väntansfulla besökare blir besvikna. 
Men precis som när vi planerade 
inför den första Entreprenad Expo 
är det långsiktighet och omtanke 
om branschen som kommer i första 
rummet”, skriver arrangören.

www.entreprenadexpo.se

I november öppnade Doppstadt 
sin nya produktionslinje i nybygg-
da monteringshallen ”Josef Dopp-
stadt Halle”, vilket ger företaget 
dubbelt så stor produktionsyta i 
fabriken i tyska Calbe. 

”Den nya hallen effektivise-
rar tillverkningsprocessen och 
uppfyller högt ställda krav från 
en internationell marknad. Och 
vi kan härmed leverera mycket 
fler maskiner på kortare tid”, 

säger VD Ferdinand Doppstadt.
Öppnandet av den nya hallen 

har fördubblat monteringsytan 
till över 3500 m2. Men det är 
inte bara det som bidrar till kor-
tare leveranstider, utan även att 
man övergår till en linjeproduk-
tion, där varje maskin passerar 
genom sex produktionscykler. 
För att få maximal effektivitet 
har man valt att lägga lagret i 
samma hall som monteringen. 

Det kommer att resultera i en 
högre produktivitet i hela till-
verkningsprocessen, vilket i sin 
tur innebär kortare produk-
tionstider, lägre kostnader och 
högre kvalitet.

Av fabrikens 450 anställda ar-
betar 100 personer i två skift vid 
den nya produktionslinjen. Kapa-
citeten är dimensionerad för att 
öka den årliga produktionen från 
450 till ca 600 maskiner.

www.husqvarnacp.se

THE DIFFERENCE
BAUMA 2016

När andra strävar efter råstyrka, söker Husqvarna den perfekta balansen mellan kraft 

och användbarhet. Vi  tror nämligen stenhårt på att göra din arbetsdag så effektiv  

som möjligt. Därför fokuserar vi alltid på användarens produktivitet  

när vi utvecklar våra maskiner och 

system. Besök oss på Bauma 2016  

så får du själv möjlighet att testa 

Husqvarnas nyheter. Vi lovar  

att du känner skillnaden.

Vi ses i München!

HUSQVARNA PÅ BAUMA
11 – 17 april 2016  
Messe München
 
Utomhusmonter
Område 0A-1 nr 11 och 13 
 
Inomhusmonter
Hall A1 236

Scanna QR-koden  
för att komma  
till bauma.de

Scanna QR-koden  
för att komma  

till husqvarnacp.se

TA MED DIG EN NY KÄNSLA 
HEM FRÅN BAUMA 2016!

Copyright © 2016 Husqvarna AB (publ.) All rights reserved. Husqvarna is a registered trademark of Husqvarna AB (publ.)
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Ritchie Bros 
köper Mascus
Maskinhandelssajten Mascus har 
funnits sedan början av 2000-ta-
let och har utvecklats till en av de 
ledande sajterna inom området. 
Världens största auktionssajt för 
bland annat anläggningsmaski-
ner, Richie Bros. har nu förvärvat 
samtliga aktier i Mascus. Richie 
Bros har sitt huvudkontor i Ka-
nada.

Mascus har i dag drygt 3,2 mil-
joner besökare i månaden. Porta-
len når branschfolk från 58 länder 
och på 42 språk.

Mascus, med huvudkontor i 
Amsterdam, kommer att fortsät-
ta att arbeta under sitt nuvaran-
de varumärke och sin befintliga 
ledning. Enligt ett pressmedde-
lande från bolagen landar pris-
lappen på drygt 240 miljoner 
kronor.

”Vi ser fram emot att arbeta 
inom det bredare Ritchie Bros- 
laget och dra nytta av deras ex-
pertis inom globala begagnat-
marknaden, för att ytterligare 
bygga våra kundrelationer och 
plattform”, säger Tim Scholte, vd 
för Mascus.

Förvärvet ses som strategiskt 
viktigt för Ritchie Bros, eftersom 
det expanderar försäljningskana-
lerna ytterligare.

Svensk  ekonomi står på tröskeln 
till en högkonjunktur. En avgö-
rande faktor för hur långvarig den 
kan komma att bli är utfallet i den 
omfattande avtalsrörelse som just 
nu pågår. De senaste  decennierna 
har modellen med exportindu-
strins normerande roll resulterat i 
stabilt höga reallöneökningar och 
god ekonomisk tillväxt. Tillväxten 
är direkt avgörande för efterfrå-
gan i byggindustrin. För de när-
maste två åren är konjunkturläget 
gynnsamt, men trots  det avstan-
nar expansionen av bostadsbyg-
gandet, vilket ger en avkylande ef-
fekt  på bygginvesteringarna. Det 
visar en ny konjunkturprognos 
från Sveriges Byggindustrier.

En ökande osäkerhet kring 
den internationella konjunktur-
utvecklingen dämpar tillväxten 
i svensk ekonomi de kommande 
två åren. Trots det är BNP-till-
växten relativt stark, men den 
förklaras i hög grad av den kraf-
tiga befolkningstillväxten samt en 
extremt expansiv penningpolitik. 

Minskat bostadsbyggande kyler av byggkonjunkturen
Den underliggande efterfrågan på 
näringslivets produktion är allt-
jämt nedtryckt i spåren av den ut-
dragna lågkonjunktur som ekono-
min befunnit sig i de senaste åtta 
åren. Bakom den ekonomiska till-
växten de senaste åren ligger i stor 
utsträckning en snabbt stigande 
produktion av nya bostäder.

”Bostadsbyggandet har ökat 
kraftigt de senaste åren men lig-
ger alltjämt långt under den nivå 
som skulle behövas för att mot-
svara de politiska målen. Framö-
ver ser vi dessutom att den un-
derliggande drivkraften, i form av 
ökad efterfrågan från finansiellt 
allt starkare hushåll, avtar”, säger 
Johan Deremar, nationalekonom 
Sveriges Byggindustrier.

INVESTERINGSTAKTEN 
VÄXLAR NER
Efter två års kraftig uppgång för 
bygginvesteringarna sker nu en 
nedväxling. Utvecklingstakten är 
dock positiv såväl 2016 som 2017 
varför aktivitetsnivån och efter-

frågan på arbetskraft förblir hög.
”Vi räknar med att konjunktu-

ren går in för en mjuklandning. 
Det finns oroande tecken på sva-
gare utveckling i vår omvärld. Det 
gör det än viktigare att exportin-
dustrins lönenormerande roll bi-
behålls så att vi slår vakt om Sveri-
ges konkurrenskraft i den allt mer 
globaliserade ekonomin”, avslutar 
Johan Deremar.

Certifierings-
regler för 
BF9K
De nya certifieringsreglerna gäl-
ler för alla BF9K-företag från den 
1 juni 2016. Det innebär att alla 
företag ska jobba efter de nya reg-
lerna från denna tidpunkt. När nu 
DNV-GL utför revisoner under 
våren kommer de att titta i de nya 
certifieringsreglerna, så det är bra 
om ni förbereder er på det. Med 
denna uppdatering så måste de 
certifierade räkna med att se över 
sina manualer i företagen, och 
göra det i god tid före revisionen. 
Om det behövs kan man ta hjälp 
av en handledare.

På BF9Ks hemsida finns en 
sammanfattning vad som gäller 
för de nya certifieringsreglerna.

www.bf9k.se

Efter en tid av rykten kan det nu bekräftas att Hesselberg Maskin AB, med mo-
derbolag i Norge, och Söderberg & Haak Maskin AB avslutat sina förhandlingar, 
varmed Söderberg & Haak per omgående övertar Hesselbergs verksamhet med 
Komatsus entreprenadmaskiner i Sverige.
I Söderberg & Haaks presskom-
muniké berättas att Hesselbergs 
etablering i Kiruna med bäring 
på gruvindustrin är däremot un-
dantagen från överenskommelsen 
mellan Hesselberg och Söderberg 
& Haak, som övertar alla övriga 
verksamheterna samt anställda, 
med alla de förpliktelser och möj-
ligheter det medför.

Bakgrunden har varit att man 
från Komatsu Europe eftersökt 
samarbete med Söderberg & Haak 
på den svenska marknaden, sam-
tidigt som Hesselberg dels upp-
nått begränsade ekonomiska re-
sultat på den svenska marknaden 
och dels stod inför det faktum, 
att en etablering av en heltäck-
ande Sverigestruktur skulle er-
fordra betydande investeringar 
från Hesselbergs sida. Söderberg 
& Haak har genom sin 150-åriga 
närvaro på den svenska markna-

den redan etablerat och inarbetat 
denna erforderliga, heltäckande 
infrastruktur.

”Vi är stolta och ödmjuka över 
det förtroende som Komatsu i 
Bryssel gett oss, vi ser fram emot 
ett långsiktigt, hållbart och pro-
gressivt samarbete och noterar 
tacksamt den grund för detta som 
Hesselberg-teamet i Sverige lagt”, 

kommenterar Thomas Svensson, 
VD för Söderberg & Haak och till-
lägger att ”Ett tack går också till 
brödrafolket i väst, förhandling-
arna har förts i en konstruktiv och 
kundorienterad anda, och vi ser 
fram emot gott samarbete med 
Hesselberg i Norge, marknadsle-
dande aktör med Komatsu i Nor-
ge sedan 1972 och även framöver.”

Söderberg & Haak övertar ansvaret för
Komatsus entreprenadmaskiner i Sverige!



Pentruder står för durable performance, kvalitetsprodukter med hög prestanda och lång livslängd.  
Alla precisionsdelar tillverkas i vår egen verkstad, i moderna produktionsmaskiner och av de bästa  
europeiska, högvärdiga materialen. 
Vi har mer än 35 års erfarenhet av att utveckla och bygga trans- 
missioner och betonghåltagningsutrustning och fortsätter investera i produktutveckling för framtiden. 
Det senaste tillskottet till den modulära Pentruder-familjen är en radiofjärrkontroll för alla Pentruder  
HF-maskiner, väggsågar, vajersåg och borrmaskin.

 DURABLE PERFORMANCE

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 och  

återförsäljare eller ring Björn på tel: 072 25 22 11 55.
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 UPPROP TILL DET 
SVENSKA DEMOLERINGSPRISET 2016 

Nu är det snart dags att utse de nominerade och vinnarna av 

det Svenska Demoleringspriset 2016 som avgörs på DEMCON 2016. 

Men först behövs anmälningar från branschen till prisets 

12 kategorier. Fatta pennan och fyll i anmälningshandlingarna.

Det Svenska Demoleringspriset som delas 
ut till tillverkare, distributörer, entre-
prenörer med flera inom den samlade 

svenska demoleringsindustrin för förtjänstfulla 
insatser delas återigen ut i samband med mäss-
san DEMCON 2016 som arrangeras den 29-30 
september på Infracity norr om Stockholm. Pri-
set instiftades 2012 av SCOP AB och delas sedan 
dess ut i samarbete med Håltagningsentrepre-
nörerna och Riv- & Saneringsentreprenörerna 
inom Sveriges Byggindustrier.

12 KATEGORIER
Nu är det alltså dags igen att anmäla sig till 
priset med sikte på nominering. Det Svenska 
Demoleringspriset omfattas av 12 olika täv-
lingskategorier vilka är:

1. Årets rivningsentreprenör
2. Årets håltagningsentreprenör
3. Årets rivningsprojekt
4. Årets saneringsentreprenör
5. Årets håltagningsprojekt
6. Säkerhet- och arbetsmiljöpriset

7. Recycling- och miljöpriset
8. Vattenbilningspriset
9. Årets saneringsprojekt
10. Årets tillverkare/leverantör
11. Stora innovationspriset för tillverkare/ 

            leverantörer
12. Det Svenska Demoleringsprisets  

        “Honorary Award”

Samlingsnamnet för priset är Demolerings-
priset men kategorierna innehåller så mycket 
mer enligt ovan. I år har två nya kategorier 
tillkommit vilka är Årets Saneringsentrepre-
nör och Årets Saneringsprojekt. Du kan som 
bolag antingen anmäla dig själv eller att någon 
annan rekommenderar att ditt bolag, projekt 
eller produkt nomineras. Anmäler sig gör man 
genom att fylla i anmälningshandlingarna på 
länken http://professionelldemolering.se/pa-
ges/view/det-svenska-demoleringspriset.

SKICKA IN DITT BIDRAG I TID
Det finns egentligen ingen sista anmälnings-
dag till det Svenska Demoleringspriset men 

tävlingsjuryn skulle önska att anmälningarna 
kommer Professionell Demolerings redaktion 
tillhanda ungefär en månad innan DEMCON 
2016, det vill säga omkring den 30 augusti. 
Ju tidigare anmälan kommer in ju bättre kan 
juryn studera anmälningshandlingarna och 
överväga om dels bidraget skall nomineras och 
slutligen vinna i sin kategori. Kommer hand-
lingarna in för sent kanske det inte finns till-
räckligt med tid för att göra en bedömning. 

Det Svenska Demoleringsprisets jury består 
av ett antal personer med dokumenterad vana 
från branschen. De flesta jurymedlemmarna är 
inte längre aktiva men mycket välkända i bran-
schen. Du hittar jurymedlemmarna på länken 
nedan. 

Så ta vara på möjligheten att nominerade 
dig till det Svenska Demoleringspriset 2016. 
Ett prestigefyllt pris som kan ge din verksam-
het en välförkänt “boost” och vara ett erkän-
nande för ditt bolag, dig och dina anställda.

http://professionelldemolering.se/pages/view/
det-svenska-demoleringspriset.



 UPPROP TILL DET 
SVENSKA DEMOLERINGSPRISET 2016 

Resultatet av 40 års utveckling.
Tänk vad vi kan göra 
under de kommande 40.

Oupphörlig innovation sen 1976. 
1976 lovade vi att ge superkrafter till några av de hårdast arbetande människorna på jorden. Det har nu gått 40 år och 
vi har hållit det löftet. Genom att ständigt lyssna på våra kunder och svara med innovativa lösningar, har vi möjlighet 
att erbjuda den senaste tekniken år efter år. Nu introducerar vi vårt senaste tillskott: Brokk 120 Diesel – En kompakt, 
dieseldriven och fjärrstyrd rivningsmaskin på ett ton som är helt ”trådlös” och kan gå dit ingen annan klarar av att gå.
Upptäck en mer kraftfull framtid på www.brokk.com

YEARS
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INTRODUCING:

Brokk AB Skellefteå | 0910-711 800 | www.brokk.com

Monternummer: FM 613/1
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I år är det återigen dags för demoleringsmässan DEMCON att arrangeras på 
Infracity norr om Stockholm. Startfältet av utställare börjar byggas upp. 
I vanlig ordning dukas det upp för DEMCON-kalaset på torsdagskvällen med 
utdelning av det Svenska Demoleringspriset. Tyrolit arrangerar dessutom den 
nordiska finalen i sin internationella håltagartävling.

Enda skillnaden från tidigare mässår är 
att DEMCON 2016 arrangeras den 29-30 
september istället för i början av septem-

ber månad. Orsaken är att under de senaste 
åren har branschmässorna börjat svärma i 
början av september. Den ursprungliga planen 
var att mässan skulle hållas den 4-5 september. 
Men vid ett tillfälle låg tre mässor på samma 
datum, två i Göteborg och så DEMCON på In-
fracity. Så går det ju inte ha det. Branschen kan 
ju inte trötta ut entreprenörerna med mässor 
i tid och otid. Så DEMCON flyttade till slutet 
av månaden och en av de andra två mässorna 
ställde in i år.

EN UNIK 
SAMLINGSPLATS FÖR BRANSCHEN
Startfältet för DEMCON 2016 börjar ta form 
och besökarna kommer att kunna möta de 
traditionella leverantörerna i branschen och 
en hel del andra lite nyare aktörer. Bästa sättet 
att hålla sig informerad om vilka som ställer ut 
är att kontinuerligt besöka mässans hemsida 
www.demcon.se. Det unika med DEMCON är 

att mässan är liten och extremt nischad. Hit 
kommer bara branschens aktörer, det vill säga 
proffsen som jobbar med håltagning, rivning, 
återvinning, sanering, hantering av damm och 
betongslam, vattenbilning med mera. Kom-
petensnivån är hög och stämningen är god. 
DEMCON är en unik företeelse som saknar sitt 
motstycke vilket också lockar en hel del inter-
nationella besökare. Sverige är unik både vad 
gäller mängden tillverkare inom de sektorer 
som nämnts och lika unikt ifråga om utövarna. 
DEMCONs hemsidan uppdateras regelbun-

det. Som bekant hålls den tyska branschmäs-
san Bauma i april och vi kan lova att många av 
de nyheter som lanseras på Bauma kommer att 
visas på DEMCON. Att DEMCON och Bauma 
sammanfaller på samma år brukar vara ganska 
lyckat vad gäller nyhetsskörden och det har 
hänt förrut. Som vanligt finns både en inom-
hus- och utomhusdel på DEMCON och trots 
att mässan arrangeras några veckor senare i 
år så brukar utomhustemperaturen vara av ok 
under hela september. Har vi riktigt tur kanske 
vi får en Brittsommar i år.

MÄSSANS SPONSORER
Sedan några år tillbaka har mässan och det 
övriga arrangemanget sponsorer. Årets pla-
tinum-sponsor är Husqvarna Construction 
Products vilket är en sponsornivå som även 
omfattar DEMCON-kalaset och det Svenska 
Demoleringspriset. Våra två guldsponsorer är 
Pentruder AB och Bobcat Svenska AB. Brons-
sponsorer för mässan är Tyrolit och Jack Mid-
hage AB. Kom ihåg att besöka sponsorernas 
montrar på mässan.

Jämnt årtal betyder DEMCON-år
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CONTRACTORS SQUARE

Håltagningsentreprenörerna 
Riv- & Saneringsentreprenörerna

DEMCON / ExpoRent 2016
29-30 september 2016
Inframässan, InfraCity
Exhibition Centre
Upplands Väsby

2015-09-04

S.C.O.P. AB
www.demcon.se
Jan Hermanson
08-58570046
1:300 A3
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MÅNGA AKTIVITETER
Det händer mycket på och kring DEMCON i 
år. Under själva mässan arrangerar tillverkaren 
Tyrolit återigen den nordiska finalen i sin in-
ternationella håltagartävling Tyrolit Cutting 
Pro Competition. Då tävlar vinnarna från de 
nordiska länderna åter igen mot varandra för 
att kora vilka som kommer att delta vid finalen 
i Innsbruck i början av 2017. Det brukar bli en 
lyckad tillställning och den nordiska finalen 
hålls i ett tält på DEMCONs utomhusområde. 

Men inte nog med det. På kvällen torsdagen 
den 29 september arrangeras DEMCON-kala-
set i Ballroom på Scandic Infracity som ligger 
vägg i vägg med mässhallen. Här brukar det 
vara högt i tak, bra stämning, god mat och un-
derhållning. DEMCON-kalaset brukar räknas 
till det tillfälle då hela branschen får chans att 
festa lite tillsammans och bordsplatserna bru-
kar gå åt ganska snabbt. I vanlig ordning delas 
det Svenska Demoleringspriset ut under mid-
dagen. Mer om priset och hur man anmäler 

sig presenteras i en separat artikel på sidan 10. 
Efter att mässan stängt på torsdagen arrang-
erar branschföreningen Håltagningsentrepre-
nörerna sitt mingel i mässans entré. Traditio-
nen började 2014 och blev mycket uppskattad. 
Denna gång anordnas minglet direkt efter 
mässan så att det inte inkräktar på mässans tid 
då många besökare prioriterar minglet. Öppet-
tider för mässan är som vanligt 09.00 till 17.00 
på torsdagen den 29 september och 09.00-
15.00 på fredagen den 30:e.



Vi gör bara en sak,  
men den gör vi riktigt bra.  

Nordisk Vattenbilning är ett specialistföretag inom betongavverkning med hjälp av högtryck. 
Vi har förmodligen branschens modernaste, tystaste och mest miljövänliga maskinpark. Och 
definitivt några av de mest kompetenta medarbetarna. Det innebär att vi kan åta oss de 
allra svåraste jobben och dessutom utföra dem bättre, snabbare och mer kostnadseffektivt 
än någon annan. Sätt oss gärna på prov så får du se! Läs mer om oss och kolla in vår film 
på www.nvbab.se
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På Bauma 2010 presenterade FRD Furu-
kawa sin FX-serie för första gången som 
blev en riktigt revolution ifråga om små 

hammare. FX är en så kallad monoblockham-
mare utan genomgående bultar, utbytbara 
delar och minskad bullernivå i jämförelse med 
tidigare modeller. Går man ännu längre tillba-
ka har FRD ofta varit först med helt nya ham-
markoncept med ökad kraft, mindre buller och 
damm. 

I april är det dags för Bauma igen och den 
här gången presenterar FRD för första gången 
fem  nya hammare i FX-serien med arbetsvik-
ter från 69-275 kg. Serien är avsedd för bärare 
mellan 0,5 till 7 ton. Hammarna är utrustade 
med ställbar tryck och flöde. FRD säger att 
hammarna är utmärkta och optimala i sam-
arbete med de bärare de är avsedda för. Som 
andra modeller i FX-serien kan även delarna 
i de nya hammarna enkelt bytas ut. De nya 
hammarna kan fås i tre olika utförande, som 
standard, ljuddämpad version eller extra ljud-
dämpad version.

I Sverige säljs FRD av företaget Amas i En-
köping som ställer ut på DEMCON i septem-
ber. Den som besöker Bauma i april rekom-
menderas att titta in i FRDs monter. 

www.amas.se

FRD Furukawa presenterar sin FX-serie på Bauma

På Bauma introducerar FRD sin nya 
VXB-serie av primärkrossar som 
består av totalt tre modeller för 

bärare från 2 till 23 ton. Krossarna har 
speciellt designats med kompakt design, 
stor käftöppning och hög krosskraft med 
mera. Serien har en inbyggd booster 
vilket möjliggör att mindre bärare med 
begränsat arbetsflöde att erhålla mycket 
hög krosskraft. Samtliga krossar är ut-
rustade med FRDs rotationssystem för 
exakt positionering.

Krossarna kroppar är tillverkade i 
Hardox. Beroende på vilken modell är 
krossarna tänder utbytbara.

www.amas.se 

FRD lanserar 
nya kompakta 
primärkrossen VXB

På Bauma 2016 presenterar Atlas Cop-
co en ny generation BC-skopkrossar 
med upp till 80 % högre arbetseffekt 

än tidigare modeller. Stor motståndskraft 
mot slitage och utmattning samt ökad 
driftsäkerhet trots betydligt lägre under-
hållsbehov gör den nya BC- skopkrossen 
till en av klassens bästa. Den är konstru-
erad för bärare på 22–38 ton och finns i två 
versioner: BC 2500 och BC 3700.

De robusta skopkrossarna BC 2500 och 
BC 3700 är smarta val vid småskalig riv-
ning, återvinning och vägbyggnad, där de 
ofta är ett effektivt alternativ till en mobil 
stenkross. Skopkrossarna klarar upp till 
110 ton/timme och erbjuder dessutom hög 
flexibilitet vad gäller räckvidd beroende på 
bärarens mobilitet.

En unik cirkulär krosscykel ger BC-skop-
krossarna en oöverträffad prestanda med 
upp till 80 % högre produktivitet än tidigare 
modeller.

Det avancerade tvillingdriftsystemet har 
två kraftfulla hydraulmotorer. Den robusta 
kuggremmen är konstruerad för att hålla 
länge och systemet ger ett rejält vridmo-
ment redan från start. Hela lastförmågan 
kan användas utan risk för blockeringar. 
Slirfrihet redan från start säkrar en jämn 
kraftöverföring och att lagren inte utsätts 
för någon extra belastning. Det internt 

monterade kraftöverföringssystemet ger en 
nättare form utan att minska lastförmågan, 
vilket ger ökad användbarhet och bättre 
tillförlitlighet.

Den stabila produktivitet som de nya 
skopkrossarna beror främst på två särskilt 
användbara funktioner. Den automatiska, 
låsfria mekanismen ger kontinuerlig om-
fördelning av materialet så att även stora 
bitar förs i riktning mot krosskäften.

Om materialet fastnar kan operatören 
använda den reversibla driften för att ändra 
rotationsriktningen, tvinga tillbaka materi-
alet till inloppet och därmed enkelt få bort 
en eventuell blockering.

Enkel anpassning av krosstorlek. Vid 
justering av krosstorleken (granulometri) 
på de nya skopkrossarna gör den intuitiva 
hanteringen att det varken behövs lång 
erfarenhet eller specialkunskaper. Använ-
daren kan mycket snabbt justera käftutlop-
pet så att det blir korrekt utan att använda 
specialverktyg.

Nya BC-skopkrossar – bättre prestanda med mindre underhåll!

Atlas Copco utökar utbudet av model-
ler i sin populära QAS-serie med QAS 
630. Med den kompakta QAS 500-ra-

men kan QAS 630 generera 20 % mer kraft 
utan att ta större plats. Den utökade QAS-
serien erbjuder nu kompletta, kompakta och 
bränsleeffektiva lösningar från 14 till 630 kVA, 
vilket gör serien till det självklara valet för en 
mängd tillämpningar över hela världen.

Julio Tome, produktchef för stora generato-
rer på Atlas Copco: “Ända sedan vi lanserade 
QAS- serien 2007 har vi haft som mål att se-
rien ska gå upp till 630 kVA. Idag har vi upp-
nått det målet genom en innovativ lösning där 
vi monterat den nya modellen i ramen på den 
befintliga QAS 500. De vägledande konstruk-
tionsprinciperna för serien var att den skulle 
vara modulär, kompakt och robust. Det är vik-
tiga delar för uthyrningsbranschen och en del 
av vårt framåttänkande arbete.”

I likhet med övriga modeller i QAS-serien 
har QAS 630 en kompakt och robust konstruk-
tion med en slitstark galvaniserad inneslutning 
som minskar bullernivån och ökar driftsäker-
heten. Dessutom minimeras miljöpåverkan 
med hjälp av den spillfria ramen.Med en ex-
tratank som finns som tillval förlängs körtiden 
upp till 24 timmar beroende på belastningen.

Atlas Copco utökar sortimentet 
av QAS-generatorer
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Under det senaste decenniet har det hänt 
en hel del inom vattenbilningstekni-
ken. Kanske räcker inte tio år utan man 

måste gå ytterligare några år tillbaka. Rent ge-
nerellt har tekniken förfinats en hel del. Med 
det menat att vattenbilning kan numera an-
vändas i många fler applikationer än som var 
fallet tidigare. Vattnet i sig är inte ett lika stort 
problem som det var tidigare dom man tvinga-
des spärra av stora ytor när man behövde vat-
tenbila.

EN RIVNINGSMETOD 
SOM BLIR ALLT BREDARE
Tekniken i sig är överlägsen många andra riv-
ningsmetoder då den inte skapar några mik-
rosprickor och avlägsnar endast den skadade 
betong och lämnar kvar den friska betongen 
som möjliggör bästa möjliga vidhäftning för 
ny betong. Avverkningstakten är också många 
gånger högre på den här typen av jobb jämfört 
med andra konventionella metoder. Vad vi som 

Det går undan i vattenbilningsbranschen. Inte bara med tanke 
på vattnets hastighet när det slår i den skadade betongen utan 
i branschen som sådan både vad gäller entreprenörer och 
tillverkare. En bransch som just nu går för högvarv. 
Jan Hermansson rapporterar.

Vattenbilningsspecialen 2016

branschtidning märkt under åren är också att 
våra traditionella läsare, det vill säga betong-
håltagare och rivare utökat sin uppdragsbild 
under åren. Man har blivit betydligt bredare i 
de uppdrag man åtar sig och jobben har blivit 
mera avancerade och specialiserade. I vissa fall 
är dessa yrkeskategorier inne och arbetar även 
på traditionella vattenbilningsjobb då det finns 
andra mera regelrätta håltagnings- och riv-
ningsuppdrag på samma jobb. Håltagare och 
rivare är dessutom en kategori entreprenörer 
som aldrig varit rädda för att pröva på nya me-
toder och det finns sällan någon rädsla för att 
investera. Under det kommande decenniet 
tror vi att branschen rent globalt kommer att 
få se fler håltagare och rivare som även jobbar 
med vattenbilningsuppdrag. Faktum är att det 
är märkligt att inte fler svenska entreprenörer 
tagit upp dessa tjänster i större utsträckning 
då den breda kompetensen i tillverkarleden 
faktiskt finns i Sverige. Tidigare var som sagt 
vattnet ett stort problem. I en hel del applika-

tioner är det fortfarande ett problem. Men det 
blir i allt flera sammanhang och med förfinad 
teknik allt lättare att använda vattenbilnings-
utrustning för att demolera även vid “vanliga” 
byggen där normalt sett vattenbilningsteknik 
inte använt. Vattenbilning i kombination med 
andra traditionella metoder som håltagning 
och rivning har visat sig ge fördelar. I många 
länder och även i Sverige är själva bearbetning-
en av betongen inte problemet utan snarare 
hur man tar hand om det förbrukade vattnet 
som är förorenat. Idag finns effektiva system 
för att både samla upp och rena vattnet. Något 
som vi kommer att berätta mer om längre fram 
i artikeln.

Men först ska vi ta en titt på våra vattenbil-
ningsentreprenörer i Sverige. Dom är fortsatt 
inte så många till antalet vilket kanske är or-
saken till att de alltid har mycket att göra och 
är svåra att fånga för en kommentar om vad de 
pysslar med just nu. Vintertid brukar det vara 
lite lugnare på grund av klimatet men med 
årets ganska milda vinter har jobben snurrat 
på ganska bra.

BVA GROUP AB
Andreas Nordström BVA Group meddelar 
även att man har fullt upp. Man har jobbat 
med att vattenbila felgjutna balkar längs Ci-
tybanan i Årstaberg. Balkarna är belägna un-
der den nybyggda Citybanan som går ovan 
regionalbanan. BVA har en filial i Karlstad och 
där har man bland annat arbetat med att vat-
tenbila vattenkraftverket i Höljes. Under en 
intensive tvåveckorsperiod vattenbilades 90 
m3. “Våra utrustningar gick dygnet runt under 
denna period och fortsatte sedan under mera 
normala förhållanden fram till sommaren un-
der förra året”, berättar Andreas Nordström. 
Vid Rönnskärsverken i Skellefteå har man 
vattenbilat och vattenblästrat invändigt 4200 
m2 i en betonglada med 15 m i takhöjd. Även 
detta var ett intensivt arbeta som utfördes 
dygnet runt, sju dagar i veckan så att utrust-
ningarna verkligen fick visa färg. Vattenbilning 



1-2016 • Branschtidningen Professionell Demolering    17

Vattenbilningsspecialen 2016
av banor och byte av fogar har genomförts på 
ett antal broar under förra sommaren och nu 
under vintern. Vidare har kylvattenkanaler 
vattenbilats under revisioner på Forsmarks 
kärnkraftverk. Man har också hunnit med en 
del vattenbilning och betongreparationer i 
skärgårdsmiljö såsom i Sandhamn och Styrs-
vik. Andreas berättar också att man avverkat 
ett antal parkeringshus i Stockholm City och 
i förorterna där man verkat som generalen-
treprenör. Arbetena har innefattat vattenbil-
ning med robot och handlans, återgjutningar, 
målning och tätskiktsarbeten. Andreas näm-
ner också att industristopp på värmeverk och 
inom pappersmassaindustrin har utförts av 
BVA Groups dotterbolag i Karlstad BVA Bygg 
& Industriservice AB. Karlstadbolaget har som 
sagt även utfört en hel del vattenbilning och 
övrig byggservice. En hel del broar har bland 
annat vattenbilats i regionen.

Projekt som nu precis startas upp är bland 
annat vattenbilning av kantbalkar och fogby-
ten på broar i Stockholm och Södertälje. Man 
har för närvarande 10 stycken garage som man 
arbetar med och är generalentreprenörer. Sista 
etappen på vattenkraftverket i Höljes kommer 
att utföras under våren samt att en kilometer 
kantbalk skall bilas på Älvsborgsbron i Göte-
borg.

BVA Group har i nuläget 30 anställda. Man 
har sju robotutrustningar och nio handlansut-
rustningar upp till 3000 bar.

www.bvagroup.se

CORVARA INDUSTRI- & SKADESANERING
Ansvarig för Corvaras vattenbilningsverksam-
het är Andreas Carlsson som är Key Account 
Manager. Corvara är en gigantisk bolagsgrupp 
med upp emot 700 anställda och en omsätt-
ning över 700 miljoner kronor. Corvara er-
bjuder en rad olika industritjänster såsom 
industriservice som framförallt handlar om 
saneringstjänster inom industrin, skadeservice 
som innebär att man rycker in vid brand, fukt, 
asbest, PCB och mögel och så jobbar man med 
miljörivningar. Vattenbilningen eller Hydro-
demolition som man själva kallar det är inte 

en jättestor sektor inom bolaget men växande. 
Den ingår industriservicetjänsterna. Mattias 
Carlsson berättar att man under det gångna 
året haft en riktigt bra orderingång på vatten-
bilningstjänsterna. “Vi känner också att vi har 
ett stort förtroende för de här uppdragen hos 
våra kunder. Detta har gjort att vi får allt fler 
av de förfrågningar som vi räknar på. Och det 
känns jättebra”, berättar Mattias. 

Under det senaste året har man utfört vat-
tenbilningstjänster vid flertalet vattenkraft-
verk, kärnkraftverk, broar, P-hus, kajer och 
en rad andra betongkonstruktioner runt om 
i landet. Mattias berättar att man även vat-
tenbilat ett antal pannor vid värmeverk och 
andra industrier. Man har också utfört mera 
spektakulära jobb där man vattenbilat under 
vattnet tillsammans med dykare. Ett riktigt 
spektakulärt jobb som Mattias nämner utför-
des i Åre. Man uppdrogs nämligen att vatten-
bila fundamenten till kabinbanan. Projektet 
påbörjades under förra sommaren och kom-
mer att fortsätta under våren fram till hösten 
i år. Under den senaste tiden har man också 
utökat maskinparken med en ny vatten-
bilningsrobot Aquacutter 410 från Aquajet 
Systems. Modellen är en liten kompakt vat-
tenbilningsrobot men med stora, flexibilitet 
och kapacitet. Modellen har presenterats i 
PD tidigare. Roboten är unik av många anled-
ningar men framförallt för att den går att köra 
under vattenytan.

www.corvara.se 

NORDISK VATTENBILNING
Nordisk Vattenbilning AB (NVBAB) startade 
2013 och som vi berättat om tidigare. Sedan 
starten har man stadigt växt på marknaden 
och man har kontinuerligt investerat i både 
handhållen utrustning och vattenbilningsro-
botar. I februari i år införskaffade en power-
pack av modellen Aquajet Eco Silence. NVBAB 
satsar mycket på miljövänligt som uppskattas 
av beställarna.

“Eco Silence från Aquajet är en mycket tyst 
pump med en bullernivå på mellan 58-62 dB, 
att jämföra med en vanlig pump som bullrar 
omkring 82 dB”, säger Jonas Benin som är 
vd för NVBAB. “Vi jobbar ofta i tätbebyggda 
områden när vi vattenbilar och mindre buller 
uppskattas mycket av omgivningen”, tillägger 
han.

NVBAB har tre i princip nya robotar i ma-
skinparken var av två system med powerpacks 
är så kallat tysta. Vidare har man fyra kom-
pletta handlansutrustningar. Jonas berättar att 
när man drog igång gjorde man ganska om-
fattande studier vad som är det viktigaste för 
kunden. Man kom fram till att först och främst 
var miljön viktig, det vill säga buller, utsläpp 
och vibrationer. Sedan kom i tät följd kvalite-
ten på det utförda jobbet och tidsaspekten. “Vi 
försöker att arbeta efter dessa värdegrunder”, 
säger Jonas.

Och vad har man gjort för att uppnå kun-
dernas förväntningar? Några exempel har re-
dan getts men sedan har man tillsammans 
med Aquajet Systems tagit fram och testat en 
helt ny metod att filtrera vatten och att pH-jus-
tera vattnet innan det släpps tillbaka i dagvatt-
net. “Filtreringsanläggningen är vi ensamma 
om och vi kan filtrera ner slampartiklar till 
under 20mg/l samt ph-justera ner till 6 pH. Vi 
är mycket glada över att kunna erbjuda denna 
positiva inverkan på miljön”, berättar Jonas. 

Kvalitetsmässigt förutom en modern och 
optimal maskinpark har samtliga operatörer 
den utbildning som krävs för uppdraget. Man 
har också alltid med sig Ipads på varje uppdrag 
som används till att skriva digitala dagböcker 
över hur jobben förlöper vilka redovisas för be-
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ställarna. Alla kvalitetsdokument finns också 
lagrade Ipadsen och är därmed lättillgängliga 
oavsett var man är i landet och jobbar.

Just nu arbetar NVBAB med att bila bjälk-
lag i Malmö. Man bilar en yta på 6000 m2 ner 
till 150 mm. Man jobbar också med takskador 
på samma projekt. Arbetet utförs med robot 
samt handlans. På detta projekt utför man vat-
tenfiltrering med ett krav från Malmö stad på 
utsläpp på max 40 mg slampartiklar per liter 
vatten samt ett Ph på max 8. Något man klarat 
med sin nya vattenfiltrering  utan problem. I 
Stockholm utför man vattenbilning av bjälk-
lag i Drakenbergsgaraget som mäter 13000 m2. 
Jobbet kommer att pågå året ut. Vattenbilning 
med robot utförs på kaj i Uddevalla samt att 
ett större handlansarbete kommer utföras i an-
slutning till jobbet under mars-juni 2016. Man 
vattenbilar i Göteborg med robot en yta på 
3000 m2. Jobbet utförs etappvis och beräknas 
vara klart under 2016. Man kommer att påbör-
ja ett jobb i Märsta under april med handlans 
som beräknas pågå i ett par månader. Andra 
exempel på pågående och kommande jobb är 
vattenbilning av väggar och pelare i ett garage 
i Solna, vattenbilning i Värnamo samt att man 
under våren kommer att blästra och bila bas-
sänger i Lidköping. 

Jonas Benin känner sig nöjd med utveck-
lingen av bolaget sedan det bildades. “Vi har 
en mycket bra kundbas runt om i Sverige och 
märker av att ljust arbetet med kvalitet och 
vårt nytänkande i vattenbilningsbranschen har 
slagit väl ut. Vi märker av att trycket på förfråg-
ningar ökar hela tiden och att vattenbilning 
blir mer och mer vanlig i olika sammanhang”, 
säger Jonas.

“Extra glad blir man när kunder ringer upp 
och tackar för ett bra utfört arbete och tilläg-
ger, vilka fantastisk duktiga killar ni har. Jag 
kan bara instämma och tacka mina kollegor”, 
avslutar Jonas.

www.nvbab.se 

SVENSK VATTENBILNINGSTEKNIK
Svensk Vattenbilnigsteknik med säte i Vet-
landa tuffar på som vanligt. Man har under 
ganska många år arbetat upp en fast och sä-
ker kundgrupp med vilka man har mycket 
goda relationer. Man kan erbjuda den speci-
alkompetens med hög kvalitet som eftersöks 
och SVBs kunder är trygga i samarbetet. Carl-
Gustaf Andersson på Svensk Vattenbilnings-
teknik berättar att man framförallt håller sig i 

Sveriges västra regioner och arbete med kajer 
i Göteborgs-området är det som dominerar 
samt att man utför en hel del uppdrag på Ring-
hals kärnkraftverk. Calle berättar också att 
man under den senaste tiden förnyat ett an-
tal långtidskontrakt vilket gör att man har en 
god projektbas under de närmast upp till fem 
åren. “I princip kan man säga att vi nästa har 
fullt upp med de kontraktsknutna uppdragen 
som vi har nu. Vi har förnyat vårt kontrakt med 
Göteborgs hamn som är ett avtal på fem plus 
två år. De tillkommande två åren är så kallade 
optionsår. Vi har även förnyat vårt  kontrakt 
med Ringhals samt med raffinaderiet Preem. 
Senaste året ser ut som tidigare. Nytt är dock 
att man landat ett nytt kontrakt med en helt 
ny uppdragsgivare kallad Borealis i Stenung-
sund. Borealis AG är den näst största tillverka-
ren av polyeten och polypropen i Europa och 
nummer åtta i världen. Huvudkontoret ligger 
i Wien i Österrike. 

SVT har fortsatt övervägande specialjobb 
som ställer stora krav på specialkunnande men 
också på utrustningen som ofta är specialan-
passade. Få av uppdragen kan betecknas som 
standardjobb.

Under två intensiva veckor i höstas bilade 
man en kaj för Borealis i Stenungsund. Jobbet 
är uppdelat i flera etapper. Den första etappen 
innebar bilning av den yttre delen av en kaj en 
kaj för in- och utlastning med hjälp av geijder-
system som specialkonstruerats av SVB. Under 
de två veckorna pågick jobbet dygnet runt. Man 
arbetade då i treskift och var omkring 10 man 
på jobbet. Det va rutsidan av den yttre delen på 
kajen som bildades samt själva ändbalken. I år 
kommer den så kallade landsidan att köras och 
som en tredje etapp kommer man bila området 
mellan den yttre delen och landsidan. 

Man jobbar som tidigare i stor omfatt-
ning i Göteborgs hamn och det rör sig om 
olika typer av kajreparationer. Samma gäller 
kajerna runt Preems raffinaderi i Lysekil. En 
viktig beställare är också Ringhals kärnkraft-
verk där man jobbat i många år. Här handlar 
det framförallt om bilning av kylvattenka-
naler men man har även utfört kajarbeten 
här. Från Ringhals hamn transporterar båten 
Sigrid kärnbränsle och det är viktigt att ham-
nen och kajerna håller god standard. SVT har 
jobbat en del med bilning under vattnet av 
pålar med isskydd. För att bila pålarna måste 
isskydden ersättas. Det är mycket bilning un-
der vattenytan. Calle berättar att man tidigare 
använde sig av dykare för det här jobbet. “Vi 
har nu utvecklat en egen lösning med kame-
ror på vattenbilningsutrustningen som gör 
att vi kan styra och övervaka vattenbilningen 
från monitorer”, berättar Calle.

De flesta av SVBs jobbutförs med geijder-
system. Det händer att man även använder ro-
botar i kajarbetena men det är inte så ofta. Vid 
ett intensivt jobb innan jul i Marieholm i Göte-
borg bilade man bort en felgjutning. En del så-
gades bort men för att frilägga armeringen för 
bättre vidhäftning och pågjutning användes 
tre vatten bilningrobotar från Aquajet samti-
digt. Jobbet pågick i en vecka och Skanska var 
beställare. 

Calle berättar att man är mycket nöjda med 
konjunkturläget och att man är fullt sysselsatta 
med jobb man har inbokade. “Konkurrensmäs-
sigt så känner vi faktiskt ingen konkurrens alls 
ifrån andra aktörer. Jag tror inte vi stör någon 
och ingen stör oss. Det tuggar på riktigt bra 
och det känns tryggt med vår fleråriga avtal i 
botten på vår verksamhet”, säger Calle.

Idag är företaget 10 anställda vilket är lite 
färre än man brukar vara. Några anställda stu-
derar och man har inte ännu ersatt dessa plat-
ser men kommer att göra det. Sedan ett par 
år tillbaka har man nytt och modern kontor i 
Vetlanda med en välutrustad verkstad och för-
varing för sin utrustning och maskiner. 

Sedan förra temaartiklen har man investe-
rat i Aquajet Systems nya lilla vattenbilnings-
robot Aquacutter 410 V samt köpt en ny po-
werpack också från Aquajet. Powerpacken har 
skräddarsytt för att passa SVTs verksamhet.

www.svenskvattenbilningsteknik.se



Gå in på dustcontrol.se och läs mer om hur vi tar hand om det du inte ser.

Vissa faror är lätta att upptäcka, en del faror ser man inte ens. De allra minsta 
partiklarna som är osynliga för dig, tar sig längst in i lungan, och stannar där. 
Den bästa lösningen är därför att suga upp osynligt och synligt damm direkt
vid källan. En ren arbetsmiljö leder dessutom till en friskare arbetsplats, färre 
driftstopp och högre produktkvalitet. Något som vi kallar för Healthy Business.

* Nordbygg-mässan 5 - 8 april 2016. Tisdag, onsdag och fredag 09:00-17:00, torsdag 09:00-18:00. 

DET FARLIGA ÄR DET DU INTE SER

KOM TILLMONTER B10:31PÅ NORDBYGG* SÅ FÅR DU SE DET SOM ÄR OSYNLIGT OCH HUR VI TAR HANDOM DET.
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WATERJET ENTREPRENAD
Den vattenbilningsentreprenör i Sverige som 
hållit på längst är Waterjet Entreprenad som är 
sprunget ur bolaget NCC Waterjet. Verksam-
heten omfattar idag vattenbilning och vatten-
blästring samt industrisanering. För att svara 
mot industrins krav på snabb felavhjälpning 
erbjuder Waterjet i Karlstad även jourverksam-
het 24 timmar om dygnet, året runt.

 “Waterjet har som mål att vara ett av de 
ledande företagen inom vattenbilning, vatten-
blästring och industrisanering. Vi gör allt för 
att leverera miljövänliga och kostnadseffektiva 
lösningar på kundernas problem. Våra skick-
liga medarbetare är vår bästa resurs och jag är 
stolt över deras kunnande och engagemang”, 
säger André Jansson, arbetschef Waterjet En-
treprenad AB Stockholm.

André berättar att man ser en starkt ökande 
efterfrågan på de tjänster företaget erbjuder. 
För närvarande är man 22 fasta anställda med-
arbetare i Stockholm och Karlstad. Man har 
också ett väl utvecklat samarbete med kvalifi-
cerade underentreprenörer.

Waterjet strävar hela tiden att utveckla fö-
retagets medarbetare och metoder så att man 
alltid kan erbjuda rätt kompetens och maskin 
för varje projekt. Waterjet har en egen omfat-
tande maskinpark med både högtryckspumpar 
och ett stort antal robotar samt specialmaski-
ner för vattenbilning och vattenblästring. Mål-
sättningen är att hela tiden att arbeta med den 
allra senaste utrustningen som erbjuder den 
mest miljövänliga och energibesparande tek-
niken.

Sedan 2015 har man investerat närmare 8 
miljoner i en ny sugbil, vattenreningsanlägg-

ning, eldriven sugenhet för att ta hand om 
vatten direkt vid blästringsarbeten med mera. 
Man har i dagarna beställt en helt ny hög-
tryckspump med en ny teknik för att få ner 
ljudnivån till ca 65dB. Enheten levereras i maj i 
år och man blir då den första entreprenören på 
marknaden med denna extremt ljuddämpade 
enhet. Inom en snar framtid kommer man 
även investera i en ny vattenbilningsrobot. 
Waterjet arbetar även ständigt med egen tek-
nisk utveckling och anpassning av maskiner 
för att kunna erbjuda kundspecifika och skräd-
darsydda lösningar för varje uppdrag.

Waterjet har kontor i Jordbro i södra Stock-
holm och i Karlstad men utför vattenbilning, 
vattenblästring och industrisanering över hela 
landet. För att kunna möta den ökande efter-
frågan i Norge har man även ett helägt dotter-
bolag för vattenbilning och vattenblästring i 
Oslo. Waterjet Entreprenad i Oslo AS.

www.waterjetentreprenad.se

CONJET AB
Att utveckla utrustning för effektiv vattenbil-
ning är ett omfattande arbete och även själva 
utrustningen är omfattande. Det är inte så att 
det kommer nya modeller hela tiden. För drygt 
ett år sedan lanserade tillverkaren Conjet flera 

nya produkter. En av nyheterna var styrsyste-
met Conjet One. Conjet har idag sex olika mo-
deller samt varianter av dessa vattenbilnings-
robotar där alla idag har det nya styrsystemet 
installerat. Detta gör det enkelt. Känner du en 
modell känner du alla. Alla komponenter är 
identiska och kan de användas i andra model-
ler i Conjets 7-serie. Det är smidigt och enkelt, 
bara att ansluta styrsystemets fjärrkontroll och 
roboten kan styras. Om batteriet inte fungerar 
eller förlorats, anslut kabeln och fortsätt arbe-
tet.

 
NYA CONJET ROBOT 557
Lanseringen av nya roboten 557 MPA STD har 
varit en stor framgång berättar Lars-Göran 
Nilsson som är marknadschef på Conjet. “Nya 
tillämpningsområden har upptäckts vid ut-
vecklingen av roboten och för att klara de nya 
applikationerna har nya moduler utvecklats 

som kan monteras på den befintliga roboten. 
Roboten kan utrustas för olika applikationer. 
Conjet Robot 557 MPA STD når 5,5 m och MPA 
XL som utökar robotens räckvidd till 6,5 m, H 
för horisontell arbete samt vertikalt från golv 
nivå och 2m upp, TOWER när roboten är ut-
rustad med ett torn och MAST för bilning ned-
anför roboten.

Stabilitet säkerställs med Conjets patente-
rade förskjutning av chassi. Kortfattat tillåter 
funktionen att den kompletta bommen med 
chassi överdelen att glida tillbaka, upp till 400 
mm, i syfte att flytta tyngdpunkten. I samband 
med detta kan man även utökad spårvidden 
till 1900 mm och säkerställa stabiliteten.

Modeller med förlängd räckvidd är utrus-
tade med ett stabiliseringssystem som ständigt 
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övervakar stabiliteten i enheten. Skulle stabi-
litet äventyras blir operatören varnad samt att 
högtrycksvattentillförseln stängs av.

PATENTERAD 
TRÅDLÖS KOMMUNIKATION
Conjets patenterade trådlösa kommunikation 
mellan pump och robot säkerställer att pum-
pen och roboten fungerar som en enhet vilket 
är ett krav i EUs maskindirektiv. Om en nödsi-
tuation skulle uppstå kan systemet stängas av 
från vilken plats som helst vilket är en styrka 
med det patenterade systemet.

Conjet har valt det säkra före det osäkra se-
dan 32 åren tillbaka, sedan starten så att säga. 
“Ända sedan vi i början av 80-talet kom på idén 
att ansluta en robot till en högtryckspump har 
säkerheten varit avgörande för oss. I begyn-
nelsen var det en kabel som anslöt robot och 
pump. Trådlöst var en omöjlighet. Men än idag 
finns kabellösningen kvar för den som önskar 
och när så krävs”, säger Lars-Göran. Om sig-
nalen från pumpen inte når roboten som när 
den bilar i ett parkeringsgarage då flyttas pum-
pens signalbox till garage utrymmet med hjälp 
av våra kommunikations kablar. Utrustningen 
är naturligtvis försedd med nödstopp som när 
det aktiveras stänger av hela systemet.

 
VÄRLDENS MINSTA 
ENHET FÖR VATTENBILNING
Conjet är fortsatt ensamma om den unika vat-
tenbilningslösningen Jetframe Nalta 101 som 
är det minsta vattenbilningssystemet i världen. 
Nalta har blivit mycket populär bland ägare av 
högtryckspumpar runt om i världen. Systemet 
är litet och kompakt och enkelt att etablera. 
Det är främst jobbiga och osäkra handlansar-
beten som Nalta eliminerar. Många entrepre-
nörer väljer idag Nalta-metoden för handlans 
då säkerheten och effektiviteten ökas avsevärt.

Conjet har vidarutvecklat Nalta-systemet 
och tillfört funktioner som att stega i båda rikt-
ningarna och en ny radio vilket och ökat sys-
temet funktionalitet och gjort systemet ännu 
säkrare, ökat avverkningstakten och gjort det 
ännu mera prisvärt. Nalta utnyttjar dessutom 
högtryckspumpens fulla potential, kan hantera 
600N jämfört med and handlans operatör som 
hanterar 250N. Nalta är ett vattenbilningssys-
tem som i stor utsträckning passar även entre-
prenörer som vill lägga vattenbilning som en yt-
terligare tjänst i sin verksamhet som exempelvis 
håltagnings- och rivningsentreprenörer.

Nytt är också att det nu är möjligt, mede en 
extra kit, att bilningsenheten kan arbeta upp 
till 50 m från styrenheten.

Systemet kan på avstånd automatiskt slå av 
högtrycksvattnet om det uppstår en nödsitua-
tion eller ett fel på utrustningen. Montering av 
Nalta-systemet sker för hand med standard-
verktyg och ingen del väger mer än 12 kg. Nalta 
kan användas med vanliga rör som används i 
byggställningar och kan sättas ihop för att ex-
akt passa operatörens behov.

Avverkningstakten med Nalta-systemet är 
minst två gånger så stor som med traditionella 
manuella metoder och självklart betydligt säk-
rare.

 
CONJET CWS 620 
VATTENRENINGSSYSTEM
Conjet har nyligen lanserat sitt nya vattense-
parationssystem Water Separation Unit, CWS 
620. Med systemet kan numera alla vattenbil-
ningsoperatörer ha sitt eget vattenreningssys-
tem. Faktum är att systemet även borde kunna 
användas vid väggsågning, vajersågning och 
kärnborrning där vatten används som kylme-
del. Även detta vatten är starkt förorenat och 
får inte släppas ut i dagvattnet. CWS 620 är li-
tet och kompakt och kan användas på de flesta 
byggarbetsplatser. CWS 620 kräver ingen per-
sonal eftersom systemet sköter allt på egen 
hand.

Tester har visat att så mycket som 97% av 
det skadliga materialet och ämnena avlägsnas 
i vattenreningsprocessen. Inga kemikalier eller 
tillsatser används i processen. Endast natur-
kraft används som dessutom är miljövänlig. 
Det renade vattnet kan utan problem återfö-
ras via avloppet eller till ett vattendrag. Om 
det renade vattnet upplevs för basiskt så kan 
CO2 enkelt tillföras genom den medföljande 
så kallade diffusorn.

www.conjet.se

AQUAJET SYSTEMS AB
I världen finns idag bara två tillverkare av ut-
rustning för vattenbilning. Den ena är Conjet 
och den andra är som bekant Aquajet Systems. 
Båda är svenska och började arbeta i den här 
branschen i mitten av 1980-talet. Runt om i 
världen, och även andra företag i Sverige, har 
försökt att utveckla vattenbilningsutrustning 

men inget av försöken har blivit långvarigt. Dä-
remot byggs en del specialutrustningar för ett 
specifikt arbete men då handlar det om ramar 
eller geijdersystem. Aquajet Systems och Con-
jet är unika vad gäller produktutveckling och 
tillverkning och deras produkter säljs framfö-
rallt på export runt om i världen.

Under de senaste åren har Aquajet Systems 
hållit en hög produktutveckling och många nya 
robotar och ramsystem har lanserats. Vi har lö-
pande rapporterat om produktnyheterna. La-
gom till det här temat och till mässan Bauma 
i april meddelar Aquajet Systems vd Roger 
Simonsson att man följer upp framgångarna 
med den relativt nya roboten Aquacutter 410 
A Evolution 2.0. “Roboten 410 A Evolution 2.0 
blev en succé för oss och den efterfrågas starkt 
av marknaden”, säger Roger. Med den nya V-
modellen tros ge ytterligare en dimension till 
410:an. På Bauma kommer tillverkaren även 
att visa den stora Aqua Cutter 710V XL, den 
senaste Powerpack Ecosilence-containern och 
det senaste kontrollsystemet.

En annan intressant nyhet som Aquajet 
kortfattat skriver om på sin hemsida är ett 
nytt vattenreningssystem som man kommer 
att lansera under 2016. Man skriver att det nya 
vattenreningssystemet från Aquajet System 
inte bara tar hänsyn till Ph-värdet utan även 
gränsen för vattnets grumlighet (mg partiklar/
liter). Företaget meddelar att man vet hur man 
kan lösa detta och vilken teknologi som man 
skall använda. Aquajets nya vattenreningssys-
tem kommer att erbjuda full kontroll över det 
utgående vattnets kvalitet utan att skapa föro-
reningsproblem, säger man på sin hemsida.

www.aquajet.se
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Nya kapar från ICS Handhållna kapar från HILTI
ICS har lanserat sin mest kraftfull bensin kap i 695XL på 4.8kW. 
Maskinen väger endast 9.5kg, är på 94 kubik och levererar 5.7Nm 
av vridmoment vid 7,200 rpm. Maskinen har bland annat försetts 
med så kallad easy-to-start, ökad energi vid själva tändningen och 
mera slittåliga komponenter som ljuddämpare, karburator, kolv och 
cylinder. Maskinen kan förses med antingen 30 eller 40 cm svärd 
och kan köras med ICS alla kedjor som MAX, ProForce, och Power-
Grit-serierna. ICS har också lanserat den bensindrivna kedjesågen 
680ES-PG. Sågen är avsedd att användas till en rad olika dagliga ar-
beten och är prisvärd. 

icsdiamondtools.com

Hitachi lanserar i mars en ny borstlös 
borrhammare som är byggd i alumi-
nium med kraftfull vibrationsdämp-
ning. Den borstlösa motorn förlänger 
maskinens livslängd avsevärt. Med 
betydligt lägre vibration sparar man 
inte bara operatören utan även de in-
gående delarna i maskinen.

www.hitachipowertools.se

HITACHIS 
nya borrhammare 

MAKITAS 4-taktskap 

På World of Concrete lanserade Hilti en ny generation av sina kapma-
skiner DSH 700-X och DSH 900-X. En liten finess kallad Easy Start är 
att maskinerna automatiskt ger optimal choke redan vid första rycket. 
Båda maskinerna är försedda med det  Cyclone Air Filtration System 
som eliminerar damm och byggmaterialet

www.hilti.se

Makita har lanserat världens första 
4-taktskap, EK7651H. Kapen väger 
13.8 kg och eliminerar problemen 
med inkorrekt bensin och oljemix 
som ofta är orsaken till startproblem 
och ojämn gång med 2-taktsmoto-
rer. Maskinen är på  75.6 cc, motor 
på 3kW med ett varvtal på 9,350 rpm 
vid belastning. Maskinen har en bul-
lernivå på 92.7 dB och en bränsleför-
brukning omkring 1.7 l/tim.

www.makitatools.se

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

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

Vattenbilning i
Göteborgs Hamn

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER
hydroscand.se

Hydroscand Special Hoses har kompetens och lång erfarenhet 
av att montera Spir Star-slang för extrema arbetstryck. 

Med närmare 60 slangservicebutiker runtom i Sverige 
erbjuder Hydroscand snabb och kundnära service för alla 
typer av specialslang. 
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Bauma håller ställningarna fortsatt efter decennier som den 
största internationella mässan för bygg- och anläggningsma-
skiner. Faktum är den största mässan alla kategorier. I år ar-
rangeras den åter igen i München mellan 11-17 april.

Världens största 
mässföreteelse närmar sig

Att världens största mässa skulle vara 
en byggmaskinmässa kanske man inte 
hade räknat med. Men faktum är att 

den tyska mässan Bauma in München som 
arrangeras vart tredje år är största i världen. 
Bauma startades redan 1954 och har alltid legat 
i München-området. Under de senaste cirka 15 
år har man hållit till på Münchens gamla flyg-
plats där en ny mässanläggning byggdes för 
lika länge sedan. Bauma var första stormässan 
att inviga de nya lokalerna.

HÅLTAGNING OCH 
DEMOLERING HYFSAT SAMLAT
På Bauma hittar man allt inom bygg- och an-
läggning, gruvdrift, återvinning och mycket 
mera. För oss är naturligtvis håltagning, riv-
ning, betonggolvslipning, luftrening, återvin-
ning och sanering med tillhörande verksam-
heter den mest intressanta. Trots att mässan 
mäter cirka 575 000 kvm så är Professionell 

Demolerings produktsektorer hyfsat sam-
lade ändå. Håltagningen har samlat i en hall 
medan rivning och återvinning är något mera 
utspritt. Men ska man traska igenom hela 
mässan så behöver man faktiskt alla de sju 
mässdagarna.

I år är drygt 3 400 företag anmälda att stäl-
la ut i de 9 hallarna och den nästan 400 000 
kvm stora utomhusytan. Mässan beräknas att 
besökas av minst 535 000 personer vilket var 
besökssiffran för tre år sedan. Förra gången 
representerades utställarna av företag från 57 
olika länder. Besökarna kom å andra sidan från 
200 olika länder. Mässan besöktes dessutom 
av nästan 1500 journalister eller representan-
ter från media. Sedan ett antal år tillbaka kan 
man inte göra mässan större trots att intresset 
att ställa ut fortsatt ökar från år till år. Men det 
finns helt enkelt inte mera plats att bygga på. 
Om man vill öka utan måste man hitta en an-
nan plats att hålla till på och det vill man inte 

från arrangörshåll. Messe Münchens VD Klaus 
Dittrich, berättar för PD att man inte har för 
avsikt att växa mera utan förvalta det man re-
dan har och behålla ställningen som världens 
mest populära mässa.

EN SANN INTERNATIONELL MÄSSA
I takt med att flygbiljetterna bara blir billigare 
så väljer besökare från hela världen att resa till 
Bauma. Särskilt i Europa har det blivit väldigt 
enkelt att åka till München på några timmar. 
Med detta faktum har våra inhemska mäss-
sor också fått ökad konkurrens. Men väl på i 
München uppstår ett annat problem. Var ska 
man sova? Drygt ett år innan mässan är i prin-
cip alla hotell fullbokade och rumspriserna 
närmast fördubblas den här veckan. Man får 
söka sig långt ut på landsbygden för att hitta 
vettiga rumspriser.

Det är fortsatt de tyska besökarna som är 
flest i antal vilket inte är så märkligt. Sedan 
kommer besökarna i stora skaror från övriga 
centraleuropeiska länder, Skandinavien, de 
östra delarna av Europa med mera. Under de 
senaste åren har de riktigt långväga besökarna 
också ökat som Asien där kineserna domine-
rar. Ett stort antal amerikaner besöker mässan 
och besökarna från Sydamerika och Afrika har 
också ökat påtagligt.

Om du som besökare reser till mässan för 
att kolla in håltagningsutrustning, diamant-
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verktyg, handhållna maskiner, utrustning för 
slipning och polering av betonggolv, bygg-
dammsugare eller luftrenare så hittar du i 
princip alla dessa leverantörer samlade i hall 
A1. Det är den första hallen till höger när man 
kommer in i Baumas huvudingång som är en-
tré West. Hall A1 formligen kokar av aktivitet. 
De sju dagarna i hallen är en branschfest utan 
dess like. Även om nationaliteterna och språ-
ken är många så finns en stor känsla av sam-
hörighet i hallen. Alla jobbar i princip med 
samma sak och det dryftas massor under den 
här veckan. Faktum är att många av besökarna 
känner varandra även om de inte talar samma 
språk eller kommer från samma land. Många 

har träffats på Bauma tidigare eller i andra 
sammanhang.

HITTA RÄTT
På följande sidor hittar du namnet på de före-
tag som ställer ut på Bauma med koppling till 
de produktområden som vi bevakar i Profes-
sionell Demolering. Du finner också en illus-
tration över hall A1 samt ett antal bilder från 
mässan för tre år sedan. Om du besöker Bau-
ma är du hjärtligt välkommen till Professionell 
Demolerings internationella systertidnings 
monter som du finner i hall A1 monternum-
mer 136.

www.bauma.de
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ADAMAS B.V.  A1.231
AIRTEC AG  A1.118
Akerströms Björbo AB  A6.104
ALLU Group  FN.718/2
Ammann Group  FS.909
ANAC MAKINA SAN.TIC.LTD  A6.517
Anaconda Equipment   B2.131
Aquajet Systems AB  A1.127
Arden Equipment SAS       FM.615/2
ARJES GmbH                                                               FN.1018/2A
Ashine Diamond Tools Co.,   A1.529
Astec Industries, Inc.                                 FS.1111/3
Atlas Copco MCT GmbH  FS.1108
Atlas Maschinen GmbH  FM.612/1
ATN                    S.1102/4
AUSA                                                        FM.808/2
AVANT TECNO Oy                                      FM.615/3
BAIER, OTTO, GmbH  EWE.o2
Bell Equipment   B5.148
Dr. Bender GmbH  A1.537
BERCO Deutschland GmbH        A5.349
BERCO S.p.A.   A5.349
Black Cat Blades Ltd.        A6.224
Blastrac                  A1.414
Bobcat                 FM.612/3
Bosch, Robert GmbH    A4.327
Breaker SRL              A1.203
Brokk AB  FM.613
Broendum A/S, V.     A1.434
BYG, S.A.                                                       A6.336
CAMS Group  FM.615/5
CAMS SRL FN.618/3

Cangini Benne s.r.l.           B3.236 
Caterpillar S.A.R.L.       B6.106
Cavotec Germany GmbH          C2.438
CEDIMA   A1.448
Chicago Pneumatic                                     FS.1210/4
Conjet AB        A1.424
Consec Hakken Corporation   A1.543
CONTEC   A1.212
CORAZZA Srl          B5.251
CORIMAG s.r.l.          B3.439
Cormidi Srl                          FN.1017/4
Cramo Adapteo GmbH                    FN.621/8
CRAMO AG               FN.621/8
CRANAB AB               FN.824/2
Daemo Engineering Co.,     B5.137
DARDA GmbH              FM.613
DEMAREC  FM.613
Deutscher Abbruchverband             FN.1020/8
DEUTZ AG             A4.337
Diamantwerk Ltd         A1.403
Diamond Products  A1.238
Diatop Sama Co.           A1.542
DIECI S.r.l.                   FS.1007/1
DIEWE GmbH  A1.315
DIGGA Ltd.  B3.510
Dinolift Oy               FS.1306/1
Ditch Witch  B3.412
Doosan Benelux S.A.                    FM.612/3
Doppstadt, Werner                FN.916/6
DRESSTA Co. Ltd.      FM.417
dsb Maschinenbau GmbH    B2.124
Dustcontrol   A1.549

DYNASET Oy             FN.1017/5
E-Z Drill, Inc.              C4.615/A
EHWA DIAMOND IND.   A1.519
Eibenstock  A1.537
Element Six GmbH       C3.430
EMI Controls GmbH  B3.231
engcon Germany GmbH                     FM.708/3
ERKAT Spezialmaschinen                 B4.340
EURODIMA GmbH & Co KG                A1.402
EVERDIGM Corp.                 FS.1106/2
Fachverband Betonbohren   A1.138
Fast Verdini S.R.L.             FM.808/4
Flex Elektrowerkzeuge                 A1.317
Dr. Fritsch Sondermasch.               A1.538
FRUTIGER Company AG                     B3.248
Furukawa Rock Drill                     FM.614/2
Fuzhou Bontai Diamond              C4.220/B
GENESIS GmbH                     FM.615/7
GIPO AG Aufbereitungssys.               FN.924/1
GÖLZ GmbH  A1.548
Hammelmann GmbH      A1.524
Hartl Engineering   B2.226
Hatz GmbH & Co. KG,   A4.548
Heger GmbH  A1.438
Dr. Heinemann Diamond                 EWE.06
HEYLO GmbH  A1.509
HIDROMEK A.S.        B5.126
Hilti Deutschland AG  A1.412
HINOWA S.p.A.             FS.1103/8
HINOWA S.p.A.  C4.325
Hitachi Construction         FM.
Holland Lift International                             FS.1101/9
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Honda Motor                A4.348
HTC Floor Systems   A1.325
Huada Superabrasive Tool   B4.242
Huddig AB                           FS.1309/4
Husqvarna Deutschland   A1.236
Hycon A/S              FS.1013/6
Hydraram B.V.               FN.717/1
Hydro-Tec GmbH       A1.502
Hyundai Heavy Industries               FM.813A
ICS Blount Europe S.A.                A1.415
Idrobenne s.r.l.”               A4.305
Idromeccanica Ramtec                  FS.1204/2B C4.135
Inan Makina Sanayi Ve Tic.                B4.348
INDECO Ind S.p.a.                      FM.709/8
Janser GmbH                           A1.102
JCB Deutschland GmbH                 FM.713/1
Joy Global                          FM.715/4
Kärcher, Alfred,                 A1.202
KAESER                FM.708/15
KERN – DEUDIAM   A1.134
Kiesel             FM.616/1
Kingthai Diamond Tools             A1.515/C
KINSHOFER GmbH                  FM.613
Kleemann GmbH                        FS.1011
Klindex Srl”             A1.229”
Kobelco Construction             FN.817/3
KOMATSU EUROPE              FN.1115/2, B5.201, B5.
KONVERMA             B5.250
Kranlyft, AB                        FS.1003/1
KUBOTA   A5.249
KUBOTA Baumaschinen           FN.1018/5
Layher, Wilhelm, GmbH                 A2.425

Layher Bautechnik                A2.424
LBS Conveyor Belts  B2.126
Lehnhoff Hartstahl GmbH           FM.614/1
Liebherr-International                FM.810
Link-Belt Construction             FS.903/3
LISSMAC Maschinenbau               A1.348
Liugong Machinery Co.,                FM.417
MAGOTTEAUX FRANCE SAS       B2.338
Mantovanibenne s.r.l.       B3.125
MB Crusher                          FN.832/3
MB Crusher                            C4.146
MB Dustcontrol B.V.                  FN.720/5
McCloskey International            FN.618/2
Mecalac Baumaschinen            FM.715/1
Menzi Muck AG                      FS.1212/1
MEP S.p.A.                  C3.202
Merlo Deutschland            FS.1008/3
Metso Germany GmbH          FN.1016/3
Metso Germany GmbH            FN.418/1
MONTABERT-JOY GLOBAL                FM.715/4
MultiOne s.r.l.           FM.715/2
MULTIQUIP, Inc.           FS.1106/7
Nakayama Iron Works                 B2.322
Nordic Lights                A5.402
Northern Crushers  B2.131
NPB Bearing (China) Co.,            A3.627/A
NPK Europe Mfg s.r.o               FN.1015/6
OilQuick AB           FM.616/9
Okada Aiyon Corporation                B5.230
Padley & Venables Ltd.              C2.436
PDi Magazine                 A1.136
Portafill International            FN.620/1

PROMOVE SRL                      B3.312
Pullman Ermator AB                      A1.450
Ramtec Oy                           B3.427
Remu Oy          FN.1018/7
Ritchie Bros. Auctioneers                C4.139
RIVARD                            FS.1104/4
RM srl                                 C1.412
Rockster Recycler GmbH                  B2.214
ROTAIR S.p.A.                B3.238
Rotar International B.V.               B3.536
Rototilt Group AB                    FN.815/4
ROZZI S.P.A.                         FN.922/1
RUBBLE MASTER HMH GmbH               FN.620/1
RUBBLE MASTER HMH GmbH                 B2.236
Saint-Gobain Abrasives              A1.536
SAMEP Tools                          B3.514
SAMI S.R.L.                           C1.136
SaMoTer 2017 – Veronafiere             EOE.14
SANY Group Co.,Ltd.                 FN.620/9
Scanmaskin Sweden AB             A1.338
Dr. Schulze GmbH             A1.149
Schwamborn Gerätebau GmbH                   A1.314
Seelbach International              A1.539
SENNEBOGEN Maschinenfabrik            FM.712
Sensors & Software, Inc.                            C4.503/J
Sept-Tools           A3.124/B
SIMA, S.A.              A1.125
Simex s.r.l.              B3.226
Solga SL                             A1.313
SSAB Swedish Steel GmbH             A6.439
Stanley Infrastructure         FN.821/1B
Stihl Vertriebszentrale              A1.426
Superabrasive LTD                      A1.211
Takeuchi Generalimporteur           FN.1016/
Terex Corporation                     FM.711
TEREX Deutschland GmbH             FM.616/1
Thwaites Limited                 FM.615/14
Tiger Machine Co. Ltd.                C1.301
TopTec Spezialmaschinen                  A1.312
Tractive AB                             A1.502
Trelawny SPT LTD               A1.130
TREVI BENNE S.p.A.               B3.414
Tyrolit Schleifmittelwerke               A1.238
UNACEA Unione Nazionale                A2.227
UNIJET Waterjetting                A1.108
URACA GmbH & Co. KG               A1.248
VDMA          EOO.200/P
Volvo Construction  C4.327/C4.650
VTN EUROPE SPA                 B3.502
Wacker Neuson Group             B0.110E
WEKA Elektrowerkzeuge              A1.113
WIDECUT CO., LTD.                                      A1.126
WIMMER HARTSTAHL GmbH & Co               A6.113
WLP SRL               B3.425
WOMA GmbH                 A1.202
World of Concrete           EOE.09/B
World of Concrete Europé                EOE.01
Yamamoto Rock Splitter                 B3.541
Yanmar Europe B.V.                A4.425
Zeppelin Baumaschinen              FM.709/9
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Enköpingsföretaget Amas Svenska AB 
säljer numera världens snabbaste mag-
netgenerator. Serien heter HMG Pro 

och tillverkas av Dynaset i Finland. Den nya 
magnetgeneratorn avmagnetiseras på bara 0,8 
sekunder.

”HMG Pro omvandlar den hydrauliska 
kraften i maskinen till blixtsnabb elektrisk 
lyftkraft, koppla ihop den med Dynasets lyft-
magnet och man får en effektiv metallhante-
ring på skroten, avfallstationen eller rivnings-
platsen. Magnetgeneratorn producerar även 
växelström så att man kan använda den som 
kraftkälla för elektriska handverktyg med 
mera”, skriver Amas i ett pressmeddelande.

Tack vare sin kompakta storlek är den lätt 
att installera på de flesta maskiner som till 
exempel materialhanterare, grävmaskiner, 
truckar, hjullastare och kranbilar, även i slutna 
utrymmen. 

Med sin snabba avmagnetisering på 0,8 
sekunder kommer den göra arbetet mycket 
effektivare än tidigare modeller. Den nya mag-
netgeneratorn finns i varierande storlekar be-
roende på hur kraftig magneten är. Olika mo-
deller finns även för olika installationer.

– Dels sitter den i vår färdiga ”plug n play” 
magnet. Men vi har den även för separat in-
stallation till de kunder som redan har en egen 
magnetplatta, säger Magnus Uppsten på Amas 
Svenska AB.

Världens snabbaste 
MAGNETGENERATOR

Sandvik Construction breddar sitt ut-
bud med det nya grovsorteringsver-
ket QE241. Modellen har kompakt 

konstruktion och är enkel att transportera, 
och har samma suveräna, användarvänliga 
egenskaper som de andra grovsorterarna i 
Sandviks utbud. 

Verket har lamellmatare med variabel 
hastighet som klarar tung användning, och 
en aggressiv  3 500 x 1 240 millimeter dub-
beldäckad siktlåda. Det ger störst siktarea i 
klassen. Kombinationen med ”banan”-du-
kar på underdäck ger en unikt verksam och 
effektiv siktningslösning. Den 1 200 milli-
meter breda transportören klarar de tuffas-
te överkornsmaterial. Fin- och mellanstort  
material hanteras av två hydrauliskt hopfäll-
bara sidotransportörer. Med ett brett utbud 
av siktmedia är QE241 en verkligt mångsidig 
maskin som kan konfigureras enligt speci-
fika krav för olika applikationer.

Underhållet är enkelt tack vare den hy-
drauliska lyftanordningen på siktlådan, 
som QE241 också har gemensamt med sina 
större syskon, och som gör underdäck lätt-
åtkomligt för service och byte av siktmedia. 

Maskinen är utformad för enkel trans-
port. Den väger 17 500 kilo och har hy-
drauliskt hopfällbara transportörer samt 
ett kraftigt tråg i ett stycke som går snabbt 
att montera. Detta i kombination med sin 
kompakta design gör QE241 perfekt för en-
treprenörer som behöver kunna flytta sig 
snabbt mellan olika jobb.

”Säkerhet och komfort för operatören är 
högprioriterat. En viktig fördel för våra kun-
der är det användarvänliga styrsystemet och 
användargränssnittet med sekvensiell start, 
något som alla våra sorteringsverk i 1-serien 
har gemensamt. Modellen har tvåväxlade 
larvband för att kunna flyttas fortare mellan 
uppdragsplatser.” 

NYA QE241 – KOMPAKT 
grovsorterare med stor kapacitet

Det europeiska järnvägsnätet omfattar 
omkring 350,000 km och är en vik-
tig marknad som ständigt förändras 

och ökar. För att möta den ökade efterfrå-
gan inom denna sektor har FRD utveckat sin 
första rälsklipp som kommer att lanseras på 
Bauma. RC22ER, som den heter, är designad 
för att klippa mycket hårdspänt stål med upp 
till 900 N/mm2 och profilstorlekar som S7 
UIC 60/60 UNI lätta och exakta att klippa 
med det nya verktyget. Verktygets hydraulis-
ka cylinder har reverserats för att öka skyddet 
av cylindern. Rälsklippen har en klippkraft på 
1390 kN och den intelligenta kinematiken av 

den rörliga käken ger den kraft som behövs 
för att klippa alla typer av profiler inklusive 
den omnämnda profilen UIC 60. RC22ER är 
utrustad med speciella skär som kan roteras 
till alla fyra sidor för att utnyttjas maximalt. 
Enligt FRD har man lyckats förlänga servi-
ceintervallerna ordentligt. Verktygskropp är 
tillverkat i Hardox och har genomgåtts en 
speciell värmebehandling för att eliminera 
spänningar i verktygskroppen.

FRD presenterar ny rälsklipp
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Effektiv utrustning för att hantera hälso-
vådligt byggdamm blir allt viktigare. Och 
våra svenska tillverkare av luftrenare, 

byggdammsugare och våtsugar har i decennier 
gått hand i hand med andra tillverkare som 
så att säga genererar dammet. Det kan vara 
rivningsrobotar, bilningsverktyg, bom-mon-
terade hydraulhammare eller andra tyngre 
rivningsverktyg, kapmaskiner, håltagningsut-
rustning för torrborrning eller sågning för att 
inte tala om slipnings- eller poleringsmaskiner 
för betonggolv. Alla dessa applikationer gene-
rerar en massa damm som måste tas om hand 
effektivt. Riskerna med olika typer av damm 
har vi pratat ganska mycket om i Sverige under 
åren. Och nyligen uppmärksammades det igen 
att många byggarbetare utsätts för stora risker 
när de jobbar i dammiga miljöer år ut och år 
in. Den är ofta när de kommer upp i åren som 
effekterna ger sig till känna och då är det som 
regel för sent.

INFLATION PÅ 
STOFTHANTERINGSUTRUSTNING?
Men professionella tillverkare som exempelvis 
Dustcontrol och Pullman Ermator har pratat 
länge om dessa risker och kontinuerligt utveck-
lat maskiner och utrustningar som kan elimi-
nera en stor del av det riktigt skadliga dammet. 
I spåren av dessa två tillverkare har många an-
dra följt både här hemma i Sverige och utom-
lands. När golvslipningen fick fotfäste började 
tillverkarna av golvslipningsmaskiner utveckla 
egna optimala stofthanteringssystem framfö-
rallt inriktade på att ta vara på slipdammet. Vi 
tänker då särskilt på HTC Sweden AB, Hus-

qvarna, Scanmaskin med flera. Andra aktörer 
är MPirum med Oxysan som säljs av Jack Mid-
hage AB, Sila AB, BVM som säljer tyska Heylo 
i Sverige med flera. Listan kan göras mycket 
längre än så. På amerikanska mässan World 
of Concrete som hölls i februari fanns som 
vanligt en uppsjö av nya produkter framförallt 
inom området golvslipning. Varje leverantörer 
hade snudd på sin egen dammsugarserie ock-
så. Det finns dock en risk med denna utveck-
ling, som berör en ganska delikat sektor, där 
det är av största vikt att utrustningen verkligen 
tar hand om de farliga partiklarna. Kvaliteten 
på utrustningen varierar väldigt mycket från 
högkvalitativa produkter som håller vad de lo-
var till produkter som i princip kan slängas på 
tippen efter ett jobb. Här har leverantörerna 
ett viktigt ansvar. Situationen kan jämföras lite 
med hur våra stora livsmedelkedjor säljer sina 
egna produkter av exempelvis ärtor, ketchup, 
köttbullar eller vad det nu kan vara när det 
finns leverantörer som faktiskt specialiserats 
sig på just dessa produkter. Livsmedelsked-
jorna lockar naturligtvis med lägre priser. Men 
på något vis så kommunicerar de bara att de är 
ingen idé att blir riktigt bra på något. Kvalitet 
handlar inte först och främst om priset utan 
vad produkten faktiskt levererar.

OK, nog om detta. Vad nytt har hänt i bran-
schen ifråga om utrustning för att hantera 
damm och slam?

Svaret är ganska kort. Inte mycket under 
det senaste halvåret. En säker gissning är att 
de flesta tillverkarna nu ligger i startgroparna 
för att introducera sina nyheter på Bauma 
men kanske också på Nordbygg som arrang-

eras veckan innan i Stockholm. Men i slutet 
av 2014 och första hälften av 2015 kom en del 
nyheter samt att en del nytt ändå har släppts 
på den här sidan året. Här följer en kort sam-
manfattning.

DUSTCONTROL
I slutet av 2014 släppte Dustcontrol nya stoft-
avsklijarna DC 5900 9,2 kW S och DC 5900 
TR. Vi har berättat om dessa sugar tidigare 
i PD men DC 5900 9,2 kW S är en elektriskt 
driven sugmaskin för användning till punkt-
utsugning, städning och materialtransport i 
de flesta typer av industri. Den nya trycklufts-
drivna stoftavskiljaren DC 5900 TR är en ro-
bust stoftavskiljare med stor sugkapacitet trots 
att maskinen inte behöver anslutas till elnätet. 
Ett antal tekniska förbättringar har gjort ma-
skinen mer användar- och servicevänlig.En an-
nan nyhet är att Dustcontrol under förra året 
släppte Tromb 400a/c/L. Tromb 400 utnyttjar 
luftens kraft maximalt till sin fördel. Luftflödet 
är som mest hela 400 m3/h och har t.ex. kapa-
citet för golvslipsmaskiner 500 mm och stora 
elkapmaskiner.

DC Tromb 400 kan användas vid alla typer 
av findamm såsom gips-, asbest-, trä-, betong- 
(kvarts) och spackeldamm. Tromb är förstås 
försedd med ett H13-filter som klarar kraven 
för asbestsanering. Operatören bestämmer 
själv när filtret skall rensas - automatiskt under 
drift eller efter slutfört arbete. 400 m3/h flöde 
max öppet inlopp och 420 m3/h flöde max 
fläkt. En annan nyhet från Dustcontrol är att 
man skapat en mobilanpassade hemsida som 
gör det enklare och tydligare att snabbt hitta 

Sverige bör betecknas som en av de ledande nationerna inom 
de områden som PD bevakat i över 20 år. Det handlar alltså 
om rivning, håltagning, betonggolvslipning, vattenbilning och 
hantering av damm och betongslam. Och det är det sista som 
den här temaartikeln handlar om.

Ta dammet på allvar
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information om företagets produkter och till-
behör.

PULLMAN ERMATOR
Pullman Ermator har troligen marknadens 
bredaste program av stofthanterare, luftrenare, 
våtsugar och andra specialmaskiner för bygg-
industrin och då handlar det inte bara om den 
svenska marknaden utan även internationellt. 
En nyhet som vi berättat om tidigare är att det 
svenska bolaget fick ny vd i Petra Bengtsson un-
der hösten förra året. Petra är dotter till bolagets 
grundare Torbjörn Bengtsson och hon har arbe-
tat som plats- och driftchef för  verksamheten 
sedan 2009. Nytt är också att all verksamhet 
samlats under namnet Pullman Ermator vilket 
innebär att den amerikanska verksamheten nu-
mera är ett dotterbolag till Pullman Ermator i 
Sverige. Samma varumärke kan därmed använ-
das på alla marknader.

Pullman Ermator har hållit en hög utveck-
lingstakt både på produkter och tillbehör. 
Bolaget har under de senaste åren stärkt sin 
ställning på den amerikanska marknaden. Den 
senaste stora nyheten är T8600 Propan. Det är 
en unik produkt på marknaden då den är gas-
driven och passar perfekt till jobb där det är 
svårt att få fram tillräckligt med ström, till ex-
empel vid vissa byggen eller vid jobb inom väg 
och anlägg. Det är framförallt på den amerikan-
ska marknaden som propandrivna maskiner är 
populärt då det sällan finns ström på byggena. 
Propananvändning ökar även i Europa. “Vi ser 
en ökning helt klart men det är inte bara förde-
lar med propan. Maskinerna är mera komplice-
rade och risken för krångel ökar. Vi är lyckligt 

lottade i Sverige som har el på de flesta arbets-
platser”, säger Fredrik Åkermark.

Andra nyheter de senaste åren är A4000 
som är en luftrenare på 4000 m/h, T10000 
som är en trefassug på 900 m/h och med 
möjlighet att få föravskiljare påmonterad på 
maskinen samt en centralsug för fast installa-
tion till bygg och industri. Under senaste tiden 
har man också lanserat en rad olika typer av 
dammkåpor. Den senaste i raden dammkåpor 
lanserades på World of Concrete i februari. 
Här visades även merparten av de senaste ma-
skinerna. Men trots allt är siktet inställt på 
Bauma i april och ett besök i Pullman Erma-
tors monter rekommenderas.

SILA PRODUCTS
SILA 5000A2 är den senaste nyheten från fö-
retaget med samma namn med en kapacitet 
på 4200 m3/h. Produkten är framtagen för 
att rena luften i stora rum och hantera stora 
mängder damm. Maskinen är utrustad med 
två stycken HEPA-H13 filter på totalt 26,86 m2 
satta på höjden. Den unika konstruktionen 
gör att det övre filtret blir mindre belastat med 
tungt damm vilket förlänger luftrenarens ka-
pacitet. Tack vare att maskinen har två stycken 
utblås, kan man både skapa undertryck samti-
digt som man kan cirkulera luften. Trots ma-
skinens höga kapacitet förbrukar den endast 2 
x 500 Watt. SILA 5000A2 är försedd med två 
grovfilterluckor som gör grovfilterbytet snabbt 
och enkelt. Samtidigt skyddas HEPA-filtret 
mot slag och stötar tack vare grovfilterluckans 
konstruktion. För snabb och enkel förflyttning 
är maskinen utrustad med stora  punkterings-
fria hjul. Maskinen kan transporteras liggande. 
SILA 5000A2 är även försedd med lyftögla, en 
filtervakt per filter samt steglös hastighet.  

HUSQVARNA
Husqvarna Construction Products släppte 
under förra året två nya stofthanterare som 
vi berättat om tidigare. Här kommer ett 
sammandrag. Husqvarna DC 6000 är en ef-
fektiv industriell dammsugare som är kom-
patibel med de högproduktiva Dual Drive 
Technology™-slipmaskinerna Husqvarna PG 
820, PG 680 och PG 530 3-fas. DC 6000 är ut-
vecklad med en dubbelskalig cyklonteknologi 
och automatisk filterrengöring. Cyklontek-
nologin möjliggör konstant luftflöde och hög 
produktivitet vilket gör att den lämnar mindre 
damm på golvet och således sparar använda-
ren tid på minimerat behov av städning. Ma-
skinen är sänkbar vilket underlättar transport. 
Kan användas till både våta och torra tillämp-
ningar. Den mindre Husqvarna DC 3000 är 
en mångsidig dammsugare som är kompatibel 
med Husqvarnas kompakta golvslipar PG 400 
och PG 450. Den har hög prestanda, låg vikt 
och är lätt att transportera. DC 3000 är utrus-
tad med automatisk filterrengöring och kan 
användas vid både våta och torra tillämpning-
ar. Den har dubbelt så hög effekt i jämförelse 
med de mindre enheterna DC 1400. DC 3000 
levereras komplett med slang och accessoarer.

OXYSAN
Jonisering av luften är en extremt effektiv me-
tod för att rensa luften från damm, rök, lukt, 
mögel m.m. Nu finns utrustning anpassad 
för byggindustrins tuffa krav på enkel hante-
ring, robust konstruktion och hög kapacitet. 
Oxysan rensar i luften där man arbetar i stället 
för att försöka fånga partiklarna i filter. Joni-
seringen klumpar ihop föroreningarna till allt 
större partiklar som sjunker till golvet. Dam-
met stannar sedan på golvet – virvlar inte upp 
igen – och kan lätt sopas eller dammsugas upp. 
Dessutom ger joniseringen en hälsosammare 
luft – jämförbar med frisk uteluft.

Oxysan finns idag i fyra modeller, Oxysan 
600, Oxysan 1000, Oxysan 2000 och Oxysan 
4000.

HTC SWEDEN
HTC har lanserat HTC 80 iDH utifrån ett 
helhetskoncept för hantering av skadligt 
damm, som t.ex asbest. Förutom att stoftav-
skiljaren ska hålla arbetsmiljön dammfri så 
är maskinen enklare att rengöra och funk-
tionerna är anpassade för arbetare som rör 
sig i en miljö där skadliga material bearbetas. 
Maskinen inkluderar t.ex en anpassad trans-
portpall som möjliggör en tät transport med 
minskad risk för att skadligt damm sprider 
sig. Förutom ett H-14 filter (FN 1822) så är 
hela maskinen certifierad av det tyska test-
institutet IFA och uppfyller därmed standar-
den EN 60335-2-69/AA.

Anpassade funktioner för hantering av 
skadligt damm:
• Tryckövervakningssystem som signalerar  
 om luftflödet inte är tillräckligt
•  HEPA 14 filter (FN 1822) filtrerar till  
 99,995% av dammet
•  Diffusor på luftutlopp som minskar risk  
 för virvlande luft/damm
• Extra säkerhetssäckar skyddar dammpåsarna
•  Släta däck som är lätta att rengöra
•  Tät transportpall inklusive lastramper  
 finns som tillval

SCANMASKIN
Den senaste nyheten från Scanmaskin kom 
under förra året och heter Scan Dust 2900. 
Vi har berättat om den tidigare.  SD 2900 har 
god sugförmåga och hög driftsäkerhet. Cyklo-
nen avskiljer grovt material innan något filter 
belastas. SD 2900 är utrustad med en halv-
automatisk filterrensning som ger maximal 
sugkapacitet. Säcksystemet Longopac, som 
består av 20 m veckad slang, ger 25 damm-
fria säckbyten. Mikrofiltret H-13 (Hepa-klas-
sificerat) tar hand om de små hälsovådliga 
partiklarna medan grovfiltret tar hand om de 
större partiklarna. Grovfilterpaketet kan du 
välja mellan tvättbara och slitstarka textilfi-
terstrumpor eller patronfilter i polyester. För 
smidigare transport och förvaring är SD 2900 
utrustad med gasfjädrar som gör det enkelt 
att justera höjden på dammsugare så den tar 
mindre plats.

Ta dammet på allvar



32    Branschtidningen Professionell Demolering • 1-2016

Faktum är att det brukar gå ganska många 
år mellan att innovationer lanseras vad 
gäller vajersågar. Vajersågar har ett visst 

begränsat användningsområde men är ett ut-
omordentligt bra verktyg som många gånger 
är oumbärligt i vissa applikationer. Marknaden 
är dessutom inte så stor men varje håltagare 
eller rivare med dignitet brukar ha en vajersåg 
i sitt sortiment.

TRE TUNGA MÄRKEN
De vajersågsmärken som dominerar på den 
svenska marknaden är Tyrolit, Husqvarna 
Construction Products och Hilti. Men det 
finns andra fabrikat också. Jerneviken Maskin 
säljer Cedima, Demco och Gölz. Rellok säljer 
också Cedimas vajersågar. Det är dock oklart 
om SDC och Levanto har vajersågar i sitt stan-
dardsortiment.

Kännetecken för en bra vajersåg är att den 
ska vara enkel att etablera. Ofta är vajersåg-
ningsjobben ganska svåra och komplicerade 
jobb som omfattar stora volymer. Det är då 
extra viktigt att principerna för att jobba med 
sågen är enkla och smidiga. Att såga med dia-
mantwire är det effektivaste sättet att ta bort 
större betongkonstruktioner och göra hål i 
tjocka väggar. Sågdjupet är praktiskt taget obe-
gränsat. En vajersåg med bra diamantverktyg 
klarar att såga sig genom de flesta svåra mate-
rial som hårt armerad betong och stål.

HUSQVARNA VAJERSÅGAR
Husqvarna Construction Products erbjuder 
tre olika vajersågsystem, WS 482 HF, WS 440 

HF och CS 2512. De första två är ett kombine-
rat system där själva vajersågningsdelen är ett 
komplement till Husqvarnas väggsågar. Vajer-
sågen har beteckningen CS 10. CS 2512 är Hus-
qvarnas stora och renodlade vajersåg. CS 2512 
är en såg som är utvecklad för djupa sågningar. 
Den kan ställas både horisontellt och verti-
kalt. Det vattenkylda, elektriska och trådlöst 
fjärrstyrda kraftaggregatet PP 455 ger effektiv 
kapning under hela processen. C 1000-wiren 
är snabb och har lång livslängd. De ger effektiv 
torr- och våtkapning i kraftigt armerad betong, 
abrasiva material och stål. En fördel med sågen 
är också att den har ett väl tilltaget vajermaga-
sin på 12 meter.

Nyligen lanserade Husqvarna nya tillbehör 
till sina vajersågar. Det rör sig om nya och för-
bättrade tillbehör för CS 2512 och CS 10 som 
nu tillgängliga. “Detta är ett flexibelt, modulärt 
system som enkelt kan anpassas till ett brett 
utbud av tillämpningar. Det fyrkantiga tubsys-
temet underlättar perfekt placering av remski-
vorna”, säger Helena Lindkvist som är Global 
Product Manager på företaget. 

TYROLIT VAJERSÅGAR
Tyrolit har också tre vajersågsmodeller i sitt 
sortiment, SB-E/H, WCE/H och CCE/H. Det 
som satt Tyrolits vajersågar på kartan är nog 
CCE/H som är en cirkelvajersåg eller rund-
hålssåg som vi säger i Sverige. En unik produkt 
men som med ganska få applikationstillfällen 
dock. 

Inom området vajersågar har det inte hänt några revolutionerande saker 
sedan temat för ett år sedan. Men vi kan kort redogjöra för det mest popu-
lära sågarna på marknaden och en kort notis från ett jobb på Irland.

Ibland hänger 
jobbet på en tråd

PENTRUDER VAJERSÅGAR
Pentruder 3P8 är en populär vajersåg, smidig, 
enkel att arbeta med och kompakt. Den finns 
både i hydraulisk och HF-variant. Pentruder 
3P8 kombinerar låg vikt med mycket hög effekt 
och passar både för små och stora jobb. Sågen 
kan som sagt användas med högfrekvensdriv-
ning eller med hydraulisk drivning och kan 
byggas på sågrälsen (MCCS) eller 70 mm pe-
laren. 

Den hydraulisk vajersågen har upp till 20 
meter lagringskapacitet. Vajern ligger an mot 
drivhjulet under mer än 270°, vilket ger en bra 
dragkraft. Starten av vajern är mycket enkel 
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Demontering av flygplan kan vara 
ett ganska knepigt jobb. Den vanli-
gaste metoden är att använda kap-

maskiner eller hydrauliska saxar. Dessa är 
två kostnadseffektiva lösningar men min-
dre lyckade om man önskar eliminera så 
mycket rivningsrester som möjligt. Det blir 
ganska rörigt på arbetsplatsen med dessa 
metoder.

”Gaml uttjänta flygplan står i regel parke-
rade nära landningsbanorna och de demon-
teras alltid på plats. Om man använder kap-
maskiner eller saxar är det risk för att man 
rör upp en del partiklar och skräp i luften 
som sedan sugs upp av flygplanens turbiner 
vid starter eller landingar. Detta kan få ka-
tastrofala följder,” säger Husqvarnas Global 
Applications Manager Patrick Meeremans.

Det holländska företaget Aircraft Solu-
tions, som specialiserat sig på att avveckla 
flygplan, kontaktade Husqvarnas team för 
specialapplikationer för att få hjälp med  
att dela ett flygplan i fem delar med hjälp av 
diamantvajer för att få till stånd en renare 
demontering.

Flygplanets bakre parti kommer att sät-
tas på ett annat flygplan och den mellersta 
delen av flygkroppen skall återanvändas 
för utbildningsändamål. Det var viktigt att 
snitten var mycket rena.

Diamantvajern erbjuder inte bara ett 
jämnare snitt utan även att det blir rakt 
vilket var viktigt. ”Tänk dig att du har en 
stor tub av papper med en diameter på en 
meter och du tar en sax och försöka göra 
ett perfekt snitt. Det är oerhört svårt att 
hamna på samma plats du startade,” säger 
Meeremans.

Boeingen 737-300 stod på Aviolanda 
Woensdrecht flygbas i södra Nederländer-
na. För uppgiften använde Meeremans och 
hans kollega Antoine Henneaux Husqvar-
nas vajersåg CS 2512 utrustad med Cobra C 
1000 diamantvajer och hydraulaggregatet 
PP 455 E.

“Med detta upplägg behövde vi endast 
vara två personer för att få jobbet gjort,” 
säger Meeremans.

Förutom att sätta upp och pausa ett par 
gånger för justeringar tog det mindre än 
20 minuter för varje kapning av flygplanets 
huvudkropp. “Det här visade sig vara en 
utomordentligt bra metod och Husqvarnas 
vajer skär enkelt genom alla typer av ma-
terial och strukturer vilket överraskade oss. 
Vi var mycket nöjda,” berättar AELs pro-
jektledare Patrik Huiberts.

Efter detta framgångsrika pilotprojekt 
berättade Huiberts att AEL planerar att an-
vända vajersågning i framtiden för en del 
av sina uppdrag. ”Vajersågning är lösning-
en när man vill få bort spökplan sm står ut-
med landningsbanorna. Jag kan tänka mig 
att vajersågning också är en effektiv metod 
på platser där plan har krashat”, säger Hui-
berts. Men i de fall där rester i luften inte är 
ett problem är den effektivaste metoden att 
använda exempelvis Husqvarna K 760 och 
grävmaskiner med hydrauliska stålsaxar.

”Under arbetet vi gjorde AEL några vi-
deor och satte ihop ett klipp som lades 
upp på deras hemsida. De fick snabbt sju 
ansökningar för plan man önskar demon-
tera på samma sätt. Så det var ett mycket 
givande projekt för båda parter,” avslutar 
Meeremans.

När det holländska bolaget AEL behövde dela en pensionerad Boeing 
737-300 i fem delar utan skapa en massa onödigt skräp och eliminera 
föroreningar. Man vände sig till Husqvarnas Construction Products flr 
att hitta en lösning för att med diamantvajer såga isär planet.

Hur man skär ett flygplan

tack vare det höga vridmomentet redan från 
lågt varvtal på drivmotorn. Hydraulisk auto-
matisk matningsreglering.

Högfrekvensvarianten har också upp till 20 
meter lagringskapacitet. Vajern ligger an mot 
drivhjulet under mer än 270°, vilket ger en bra 
dragkraft. Starten av vajern är mycket enkel 
tack vare den elektriska automatiska mat-
ningsregleringen och det höga vridmomentet 
redan från lågt varvtal på drivmotorn. Hydrau-
lisk automatisk matningsreglering.

www.pentruder.se

HILTI VAJERSÅGAR
Hilti har fyra grundmodeller av vajersågar i sitt 
sortiment, DS WS 10-E, som är en eldriven såg 
men finns också i hydrauldriven version, DS 
WS 15 som styrs hydrauliskt och den största 
DSW 3018-E som också är högfrekvensstyrd. 
Man har dessutom rundahålssågen DSW 7.5. 
Hilti har sedan länge haft ett nära samarbete 
med tillverkaren Elektrotechnik Plattner Spe-
zialmachinenbau vad gäller tillverkning av 
sina vajersågar.

www.hilti.se

FRAMGÅNGSRIK VAJERSÅGNING 
MED PENTRUDER PÅ IRLAND
Vi har som sagt inte så många nyheter att bju-
da på i denna temaartikel. Men vi får väl se vad 
som lanseras i vajersågväg på Bauma om några 
veckor. Däremot har vi ett kort arbetsplatsre-
portage som vi fått in från Pentruder där man 
framgångsrikt vajersågar med 3P8 på Irland.

Det engelska betonghåltagningsföretaget 
Precision Cutting Ltd. fick ett tidspressat upp-
drag som var perfekt för Pentruders 3P8 vajer-
såg. Projektet innefattade fem horisontala snitt 
på 1,35 x 2,5 meter genom kraftigt armerade bro-
pelare. En tidigare underleverantör kunde inte 
hålla tidsplanen så här gällde det att det gick 
undan. Tack vare 3P8:ans smidiga montering 
och höga vridmoment från start kunde mycket 
tid sparas vid igångsättning av jobbet. Bra pre-
standa och effektiv matning gjorde att produk-
tionstakten fördubblades efter att Pentruder 
3P8 togs i bruk på arbetsplatsen och projektet 
kunde avslutas inom den uppsatta tidsramen.



Snart öppnar portarna för 
mässan Nordbygg i Stock-
holm. Mässan är Norden 
största byggmaskinmässa och 
en högaktuell språngbräda 
för att ta sig in på den starka 
byggmarknaden i Stockholm. 
Stockholmsregionen har för 
närvarande den högsta till-
växttakten i hela Europa.

NORDBYGG PÅ PLATS
 PÅ EUROPAS STARKASTE TILLVÄXTMARKNAD     

2016 är ett mässintensivt år, det ska gu-
darna veta. Det är inte bara många små 
och medelstora mässor. Även de stora 

mässorna avlöser varandra under året både här 
hemma i Sverige och utomlands. Med sjunkan-
de flygbiljettspriser unnar sig allt flera svenskar 
att även besöka de stora mässorna utomlands.

UTMÄRKT MÖTESPLATS
 FÖR BRANSCHEN
De riktigt stora mässorna för bygg- och anlägg-
ningsbranschen här hemma i år är Nordbygg, 
Maskinexpo och nykomlingen Svenska Ma-
skinmässan. Men först ut är Nordbygg som ar-
rangeras vartannat jämnt år. Startlistan är lika 
stor som den brukar vara med över 830 utstäl-
lande företag. Kön med företag som vill få plats 
är lång. För PDs del är det främst utställarna 
i B-hallen och angränsande ytor som lockar. 
Här varvas en rad olika produkter som lämpar 
sig perfekt till håltagning och rivning, damm-
sugare, betongmaskiner, golvslipar, kompres-
sorer och håltagningsutrustning.

Nordbygg brukar vara den perfekta mötes-
platsen för hantverkare, uthyrare och leveran-
törer och det dryftas en hel del på mässgolvet 
framförallt i B-hallen. Vad gäller nyheter så 
är det lite svårt att sia om årets nyheter kom-
mer att visas redan på Nordbygg eller på den 
internationella mässan Bauma som arrang-
eras drygt en vecka senare än Nordbygg i 
München. Ett minus är trots allt att mässorna 
ligger så nära varandra i tid. Minst en månads 
mellanrum hade varit att föredra och risken är 
att det är Nordbygg som drar kortaste strået. 
Men mässornas närhet i tid gör också att det 
finns en ganska god möjlighet att produktny-
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NORDBYGG PÅ PLATS
 PÅ EUROPAS STARKASTE TILLVÄXTMARKNAD     

heter som kommer att visas på Bauma visas 
redan på Nordbygg. Här handlar det nog mest 
om storlek på produkterna och logistiken.

NORDBYGG PLATTFORM FÖR 
ATT NÅ EXPANSIV BYGGMARKNAD
Det kommer att hända mycket i samband med 
Nordbygg i år som går av stapeln 5-8 april och 
som arrangeras på Stockholmsmässan i vanlig 
ordning. Mässan är en av de största plattfor-
marna i Norden för företag som vill nå den ex-
pansiva byggmarknaden i Stockholm, hela lan-
det och andra snabbväxande regioner i norra 
Europa. Här finns kontaktskapande aktiviteter 
för affärer, rekrytering och kunskap.

Stockholmsregionen har högst tillväxttakt i 
Europa just nu. Byggsektorn i regionen har ökat 
med 15 procent sedan 2014 enligt färska siffror 
från Eurostat. Därför finns ett mycket stort 
intresse från internationella aktörer att möta 
bygg- och fastighetssektorn där. Nordbygg mö-
ter detta genom att erbjuda ett nytt program för 
internationella handelskammare.

“Idén med programmet är att handels-
kamrarna ska bjuda in företag från sina hem-
mamarknader som är intresserade av att göra 
affärer på den nordiska byggmarknaden. Vi 
kommer att sätta lite extra fokus på affärsmöj-
ligheter i Stockholmsregionen”, berättar Peter 
Söderberg, projektchef Nordbygg.

“Nordbyggs besökarantal och bredd inom 
nordisk bygg- och fastighetssektor gör mässan 
till en mycket intressant kontaktyta. Mässan 
är en av de största och mest utvecklade platt-
formarna för utländska företag som vill nå den 
expansiva byggmarknaden här”, säger Erik 
Krüger, projektledare på Stockholm Business 
Region Development.

SACO-DAGEN NYTT GREPP
Rekryteringsbehoven i Stockholm och andra 
expansiva regioner är väldigt stora och kommer 
att fortsätta vara så under lång tid framåt. “Där-
för tar Nordbygg tillsammans med Saco ett ini-

tiativ för branschen som ska ge yngre besökare 
inspiration och kunskap i att välja bygginrik-
tade studievägar och yrken. Upplägget öppnar 
också en utmärkt möjlighet för alla företag med 
rekryteringsbehov att komma i kontakt med 
nybakade akademiker”, säger Peter Söderberg.

Under tisdagen 5 april körs ett halvdags-
program med seminarier och föredrag och 

möjlighet till personliga möten. Det blir 
samma upplägg för- och eftermiddag så att så 
många som möjligt ska kunna komma. Nord-
bygg och Saco vänder sig till två grupper med 
evenemanget: De som ska söka till högskolan 
nu och de som just står inför att ta examen 
därifrån.

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

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

SAVE TIME 
SAVE FUEL
 WITH NPK POWERBOOSTER

CRUSHER S-13XCR



Utställare Nordbygg 2016 
Dahl Sverige AB  A25:18

Emotron  A39:52

Micrologistic AB  A25:02

3M Svenska AB   B05:37

Aerfast AB  B04:20

Ahlsell   B08:01

AIRTOX International A/S  B07:41

Amiga AB   B16:49

A-P Ställningsprodukter AB  B15:18

Arbesko AB  B07:44

Arno-Remmen AB  BG:33

Arno-Remmen AB  BG:33

Arvid Nilsson Sverige AB  B11:41

Atlas Copco Construction   B17:10

Bahco  B10:41

Berner Montageteknik AB  B16:20

BEWAG AB  B17:23

Blinken Tools AB  B12:01

Blåkläder  B06:21

BootCompany Norden AB  B07:42

Brubakken AB  B14:11

BVM AB  B15:38

Båstad Industri AB  B06:50

Carlsson & Co AB  B14:39

Cederroth  B06:51

CMC Sweden AB  B13:03

Combisafe International Ltd  B10:19

Confloor  B15:02

Cramo AB  B08:02

Cramo AB  B08:21

Doka Sverige AB  B14:41

Dräger  B01:55

Dustcontrol AB  B10:31

Ejendals AB  B07:31

EPOX Maskin AB  B15:39

Ergofast AB  B01:39

ESSVE B02:41, Ute:16

FAST - Smart Fästteknik  B10:23

Festool  B04:11

Flex Scandinavia AB B01:44, B01:41

Flinks Järn AB  B08:31

Fristads Kansas Sverige AB  B06:11

GARO   B17:28

Gelia  B16:43

Golvprofil Sverige AB  B11:43

Gorilla Sweden  B08:51

Granberg Sverige AB  BG:10

Greiff Svenska Maskin AB  B13:01

Grindex  B13:11

Grunda Sverige AB  B15:21

Grundéns Regnkläder AB  B01:51

Gunnebo Fastening  B06:24

Hailo-Werk  BG:20

HAKI AB  B16:35

Helly Hansen AB  B08:20

HESTRA JOB  B08:50

Hitachi Power Tools Sweden  B02:39

Hovås Assistans AB  BG:32

HTC Sweden AB B14:21, C12:58

Hultafors Group Sverige AB  B04:47

Husqvarna Construction Products  B17:11

Hörby Bruk  B16:21

Icebug AB  B07:38

Infobric AB  B14:30

Inomec AB  B11:45

ITW Construction Products  B08:41

Jack Midhage AB  B16:33

Jobman Workwear AB  B06:47

Konzeptdesign  B06:22

Kvistberga Group AB  B10:50
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Utställare Nordbygg 2016 
KYOCERA  B17:29

Kärcher AB  B16:38

Laggo AB  B14:39

Layher AB  B13:21

Leica Geosystems AB  B15:11

Luna Sverige AB  B12:11

Mafell AG  B08:52

Mascot International A/S  B08:10

Metabo Sverige AB  B01:11

Milwaukee  B01:21

Modul-System HH AB  B01:10

Monzon  B13:41

Mora of Sweden AB  B08:53

Nilfisk-Advance AB  B15:41

NOKNOK  B01:53

OBM Norden AB  B17:42

Panasonic Tools  B04:27

PERI Sverige AB   B12:41

Pintos Svenska AB  BG:04

Prognoscentret  BG:35

Projob Workwear AB  B01:30

Pullman - Ermator AB  B10:21

Ramirent  B12:31

Rhinostore.se  BG:24

Robert Bosch AB  B04:10

Robustor AB  B06:01

Rothenberger Scandinavia A/S  B16:11

Scando AB  B10:40

ScanFast Scand. Fastening AB  B15:20

Scanmaskin Sverige AB  B12:21

Sievert AB  B08:40

Sievi AB  B02:53

Skeppshultstegen  BG:09

SPAX International Gmbh & Co.  B17:44

Stanley Black & Decker  B04:37

Staring Maskinfabrik A/S  B17:20

Starke Arvid AB  B14:01

Ställning.se  B15:50

Ställningsgrossisten Sverige   B14:51

Sundström Safety AB  B07:13

Super 9 AB  BG:36

SWEBOLT AB  B17:40

System Edström B04:01, B01:01

Tanos GmbH  B10:11

TEBO Byggtillbehör AB  B12:30

Tekla Structures  B16:02

Telesteps AB   B16:01

Texstar   B02:51

Theofils Beslag  B10:44

Toolcontrol.se  BG:30

Tormek AB  B14:50

Tradeport AB  B06:31

Trimtec AB  B16:02

TSR-Lighting  BG:15

TURNER OCTO  B14:52

UMEC EARfoon AB  B07:30

Wagner Meters  BG:30

Wexman AB  B07:11

ViByggare AB  BG:01

Wiklunds Åkeri AB  BG:19

Visab  BG:29

Würth Svenska AB   B08:11

Zarges AB  B10:51

Zip-Up Svenska AB  B12:10

NEXT  C01:02

3D Hyrliftar  EÖ:50

3M Svenska AB  C04:31

Diamantek OÛ  C08:13

El-Björn AB  EÖ:63

Nordfarm Maskin  EÖ:47

Nordic Galvanizers  EÖ:20

Nordic Pump AB  EÖ:57

Swepac International  EÖ:52

Norton  C08:51

Saint-Gobain  C08:51

XL-Bygg  C13:49

Xylem  EÖ:55

Zenergy AB   C02:43, Ute:20
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En populär lösning för rengöring av 
tankar, behållare och större rör är 
tankspolningsmunstycken med ver-

tikala och horisontella rotorarmar, som 
riktar en högtrycksvattenstråle mot inner-
väggarna så att smutsen löses upp. KA-
MAT har tagit fasta på denna princip, som 
ofta används inom bland annat den kemis-
ka och petrokemiska industrin, och har vi-
dareutvecklat den i vissa viktiga punkter. 
Nu presenteras resultatet, nämligen TWK 
200/1500 Air. Några av de viktigaste skill-
naderna mellan TWK 200 och de spol-
ningsmunstycken som hittills funnits på 
marknaden är den aktiva pneumatiska 
drivningen samt styrningen av varvtal och 
rotationsriktning hos rotorhuvudet i två 
axlar med hjälp av en fjärrkontroll. Det gör 
det lätt att anpassa rengöringssystemet till 
varje enskild uppgift, det vill säga till aktu-
ell nedsmutsningsgrad. 

LÄGRE ENERGIFÖRBRUKNING
Systemet kan aktivt styras till ställen som 
är kraftigt nedsmutsade så att dessa ren-
görs särskilt noggrant, vilket sparar både 
tid och energi. Eftersom systemet drivs 
pneumatiskt och inte via vattentrycket 
kan den fulla hydrauliska effekten an-
vändas för den faktiska funktionen, det 
vill säga rengöring. I praktiken innebär 
denna innovativa funktion att inte minst 
komplexa rengöringsarbeten kan utföras 
betydligt snabbare. Om rengöringsresul-
tatet inte är tillfredsställande måste tank-
spolningsmunstycket inte tas ut ur tanken 
och justeras om. Istället kan användaren 
till exempel öka varvtalet, ändra rotations-
riktningen eller specifikt rengöra de områ-
den som fortfarande är smutsiga bekvämt 
med hjälp av en fjärrkontroll.

VIKTIGT STEG
Fördelarna med TWK 200/1500 Air är tydli-
ga, men enligt KAMAT är de endast ett steg 
på vägen mot det egentliga utvecklings-
målet. Tankspolningsmunstyckets externa 
styrning lägger nämligen grunden för en 
helautomatisk, behovsanpassad rengöring 
av tankar och behållare. Nästa steg är att er-
sätta fjärrkontrollen med ett visualiserings-
system (t.ex. genom scanning före rengö-
ring), som kommunicerar med styrningen 
och gör det möjligt att genomföra en helt 
automatisk tankrengöring, där all smuts tas 
bort på ett snabbt, målinriktat och varaktigt 
sätt. Under de närmaste månaderna kom-
mer KAMAT att sträva efter att uppnå detta 
mål och TWK 200/1500 Air är ett viktigt led 
i denna vidareutveckling.

Tankspolningsmunstycke 
MED NYA FUNKTIONER 

I januari arrangerade Sandvik en återförsäl-
jarträff vid sin fabrik i Nordirland. På Nord-
irland tillverkas mobila krossar och siktar. 

Totalt samlades 120 personer från 60 olika 
återförsäljare och 40 olika länder i världen in-
klusive Fredheim Maskin som är återförsäljare 
i Sverige och Norge.

Man demonstrerade 11 olika maskiner. Ett 
antal maskinnyheter visades vid träffen och en 
hel del intressant upplägg över vad som är att 
vänta inom industrin.

Den nya scalper QE241 visades och intres-
set var stort. Traditionellt har scalpern räknats 
som en grovsorterare men har nu vidareut-
vecklats för finsortering.

QA335 med dubbel sikt visade betraktarna 
på mycket god produktion vid finsortering. 

Konkrossen QH331 Hydrosone med en 
hängsikt och möjlighet för finkrossning i en 

låst krets är en maskin som man tror snart 
kommer att börja användas i Skandinavien, i 
alla fall i Norge.

QH331 och QS331är två maskiner som Fred-
heim Maskin kommer ha stort fokus på under 
året vilka kommer visas på Fredheims kundda-
gar i oktober.

“Konkrossarna från Sandvik är bland de 
mest avancerade och driftsäkra krossarna på 
marknaden och som är utvecklade under flera 
decennier med erfarenheter ända tillbaks på 
Svedala-tiden. 

I Skandinavien ser vi en stor potential i 
mobila konkrossar från 33 till 80 ton samti-
digt som vi har ett högt fokus på käftkros-
sarna från Sandvik i det tyngre sortimentet”, 
säger Per Olav Fredheim som är vd på Fred-
heim Maskin.

www.fredheim-maskin.se

Sandvik höll återförsäljarträff på Nordirland

För två år sedan lanserade FRD sin nya 
kompletta FXJ-serie. Serien är mycket 
uppskattad och har funnits i över 50 år 

men uppgraderades alltså 2014. Det finns 
mycket att säga om FXJ-serien som att den 
vidareutvecklats och förbättrats många 
gånger genom ökad kraft och mera optimal 
vikt i förhållande till utförandet. Man har på 
ett utomordentligt sätt lyckats få ner vikten 
samtidigt som man ökat slagfrekvensen och 
kraften. Hammarserien har gjort enklare 
att underhålla och behovet av underhåll har 
minskats rent generellt. Man har också gjort 
den optimalare vad gäller hammarens olje-
flöde vilket innebär att den kan användas på 
fler typer av bärarare jämfört med tidigare. 
Även FXJ-serien är monoblockhammare med 
alla fördelar det innebär som bland annat inga 
genomgående bultar med högre kapacitet 
och ökad stabilitet i utförandet. FXJ har en 
smidig design vilket gör den särskilt populär 
i rivningssammanhang, lätta att komma åt 
och med mycket kraft. Man har också lyckats 
sänka buller och vibrationsnivåerna ytterliga-

re genom ett nyutvecklat dämpningssystem. 
Själva tillverkningen, de ingående materialen 
och konstruktionen har inneburit att man 
lyckats öka livstiden på hammarna ytterligare 
med lägre servicekostnader som resultat. Från 
och med i år finns totalt sex hammarmodeller 
i FXJ-serien för bärare från 9 till 75 ton vilka 
kan beskådas på Bauma.

www.amas.se

Två nya FXJ-hammare från FRD
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 WORLD OF CONCRETE 2016 VISADE PÅ FORTSATT 

UPPSVING FÖR BYGGINDUSTRIN I USA 

Trots kyla och vind i Las Vegas under World of Concrete avskräcktes inte besökarna som 
ökade i antal med cirka 15% på årets mässa. Nyhetsflödet var dock inte lika påtagligt i år. 

En orsak tros vara det faktum att världens största bygg- och anläggningsmässa, 
Bauma, arrangeras återigen i april. Många tillverkare väntar troligen med att 

visa sina nyheter till dess.
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Årets utgåva av amerikanska mässan 
World of Concrete blev en lyckad till-
ställning. Det märks tydlig att den ame-

rikanska byggindustrin upplever en stadig till-
växt även om landets ekonomi haltar i många 
andra avseenden. Infrastrukturen i landet har 
blivit eftersatt under många år och framförallt 
vägnätet lider stora brister i många stater. Men 
här sätter man i krafttag vilket gynnar både 
arbetsmarknaden och leverantörerna av bygg- 
och anläggningsmaskiner. Det avspeglades 
tydligt på mässan.

STÖRSTA MÄSSAN PÅ SJU ÅR
World of Concrete, som arrangerades den 
2-5 februari på Las Vegas Convention Center, 
lockade totalt 55779 besökare vilket är nästan 
8000 fler besökare än mässan förra året. Totalt 
ställde 1459 företag på totalt 63 000 kvadrat-
meter vilket är en ökning med 9200 kvadrat 
från 2014 vilket sammantaget gör World of 
Concrete 2016 till den största mässan på sju 
år. Samtidigt var årets mässa kanske den kall-
laste på minst ett 15-tal år. Trots sol höll den 
bitande kylan och vinden temperaturerna nere 
i alla fall de första två dagarna på mässan. Men 
det avskräckte inte besökarna. Silver lot som är 
en av utomhusytorna på mässorna fullkomligt 
dignade av folk, maskiner och utrustning. De 

produktsektorer som dominerade var fram-
förallt utrustning för slipning och polering av 
betongytor. Den här produktsektorn tog för 
dryga 10 år sedan ett starkt grepp om mäss-
san. Mängden varumärken inom detta område 
fördubblades på bara något år för att sedan 
krympa ner radikalt. Många nya tillverkare 
och lycksökare hade missbedömt golvslip-
ningsbranschens potential och det fanns inte 
utrymme för så många aktörer. Branschen 
konsoliderade sig men på årets World of Con-
crete märktes en tydlig ökning av företag som 
tillverkar och levererar golvslipar, diamant-
verktyg och system för polering av betonggolv. 
Antalet aktörer har dock inte ökat så mycket 
men de som överlevde nedgången för några 
år sedan har nu satsat på större montrar och 
många ställde dels ut på utomhusytan och 
även i den så kallade South Hall.

FOKUS PÅ DEMOLERING
Årets World of Concrete hade ett särskilt fo-
kus på demoleringsutrustning. Trots detta 
lyckades man kanske inte riktigt att locka dit 
tillverkarna av riktigt tung hydraulisk demo-
leringsutrustning, i alla fall inte andra än de 
som brukar ställa ut. Atlas Copco och Ram-
mer fanns dock som vanligt med. Men en 
annan viktig produktgrupp som också verkar 

inom demoleringsområdet var håltagningsut-
rustningen. Denna produktgrupp är alltid väl 
representerade på mässan och var det även 
denna gång. Tillverkarna av dessa produkter 
har historiskt varit välrepresenterade på mäss-
san och utgör dess ryggrad. En av de nationer 
som bidrar med flest utställare och produkter, 
vid sidan om amerikanerna, är Sverige. Inom 
håltagningsutrustning återfanns bolagen Hus-
qvarna Construction Products och Pentruder. 
Inom rivning Brokk och Atlas Copco. Inom 
sektorn golvslipning och polering återfanns 
HTC, Scanmaskin och Husqvarna på mäss-
san och inom stoft- och slamhantering ställde 
tillverkarna Pullman Ermator och Dustcontrol 
ut. På vattenbilningssidan ställdes som vanligt 
bolagen Aquajet Systems och Conjet ut. Andra 
svenska bolag som ställde ut var Volvo, SSAB 
med flera.

FÅ MEN INTRESSANTA NYHETER
Men hur var det med nyheter på mässan? Det 
samlade omdömet var att nyhetsflödet var 
ganska sparsamt. En orsak kan vara att mässan 
Bauma arrangeras om ett par månader och att 
många tillverkare antagligen väntar till dess. 
Bland de amerikanska tillverkarna fanns dock 
en del nya produkter och uppgraderingar. En 
del nya diamantverktyg visades, nya golvsågar, 
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golvslipar, rivningsverktyg, dammsugare med 
mera. Bland de svenska aktörerna fanns också 
en del nytt som blev lite av smygvisningar inför 
Bauma. Brokk släppte en mycket intressant ny-
het i sin lilla dieseldrivna rivningsrobot Brokk 
120D som också väckte stort intresse bland be-
sökarna. I Husqvarnas monter fanns också en 
del nytt. Man visade en ny bensindriven väg-
såg, FS 3500 G som är en uppföljare efter de 
nya större sågarna FS 5000 D och FS 7000 D. 
Dessutom lanserade man den nya fjärrstyrda 
golvslipen PG 680 RC och det nya kraftpaketet 
PP 490 som innebär att nu alla maskiner kan 
köras med samma powerpack i Prime-serien. 
Husqvarna visade också några nya modeller av 
bänksågar.

HTC släppte sin nya och första propan-
drivna golvslip HTC 800 RXP och Scanmaskin 
kom med sin andra propandrivna modell Scan 
Combiflex 650 Propane. Pullman Ermator har 
under de senaste åren varit extremt flitiga med 
att lansera nyheter så på årets mässa tog man 
det lite lugnare. Dock visade man en ny sug-
kåpa. Pullman Ermator har exempelvis sedan 
länge propandrivna stofthanterare som är 
mycket populära med propandrivna golvslipar 
på den amerikanska marknaden. Det är dock 
inte troligt att propandriften slår igenom i 
Europa eller framförallt Sverige. I USA är till-
gången på byggström mycket begränsad och 
oftast har entreprenörerna med sig sin egen 
ström som utvinns genom dieselgeneratorer. I 
Europa har vi inte samma problem då tillräck-
lig ström finns på de flesta byggarbetsplatser. 
Fredrik Åkermark på Pullman Ermator berät-
tar och propanmaskinerna slagit mycket väl ut 
i USA men som tillverkare är det mycket mer 
att tänka på när man tillverkar en propandri-
ven maskin och underhållet är större. Så det 
är inte bara fördelar menar Fredrik Åkermark.

På mässan var det tre tillverkare som lan-
serade propandrivna slipar vilka var HTC, 
Scanmaskin och Diamatic som ägs av Blastrac. 
Blastrac och Diamatic hade för övrigt en rad 
andra nyheter i sina montrar.

www.worldofconcrete.com
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Vattenbilning är en miljövänlig metod att ta bort betong och rost från konstruktioner utan 
att förstöra armering och underliggande ytor. 
Vi använder oss av en modern högtrycksutrustning med olika typer av robotar och riggar 
som vi specialanpassar helt efter dina önskemål och behov. Via datastyrning definierar vi 
exakt vilka ytor robotarna ska bearbeta – och vilken betong som ska bilas bort. Arbetet 
sker med hög effektivitet. För att hitta bästa och mest kostnadseffektiva lösningen för ert 
projekt kontakta oss.

EXPERTER INOM INDUSTRI ,SKADESERVICE,  
MILJÖRIVNING,  OCH SPECIALISTER PÅ 

VATTENBILNING 

www.corvara.se

Atlas Copco berättar i en 
presskommuniké att nya 
RTEX ger stora bespa-

ringsmöjligheter och innebär 
samtidigt en helt ny standard 
inom innovativ tryckluftsteknik. 
Både konstruktion och resultat är 
nyskapande. Trots att RTEX bara 
väger 25 kg är brytningsprestan-
dan i klass med den för spett på 
30–35 kilo. Det betyder att ope-
ratören slipper hantera 5–10 kg 
extra. Mätt enligt EN ISO 28927-
10 är hand-armvibrationsnivån i 3 
axlar under 5 m/s2. Enligt gällande 
säkerhetsriktlinjer innebär det 
att operatören kan arbeta upp till 
åtta gånger längre än med kon-
ventionella spett. Förklaringen 
är den konstanta tryckkamma-
ren ovanpå spettet som fungerar 
som en tryckluftsupphängning. 
Verktyget är mer kompakt än ett 
traditionellt spett, vilket gör det 
lättare att arbeta i trånga utrym-
men och ger en mer ergonomisk 
arbetsställning. Styva handtag 

och Sofstart™- funktion gör det 
mycket enkelt att reglera kraften 
hos RTEX.

SNÅLARE TACK 
VARE NY PRINCIP
En av de mest överraskande egen-
skaperna hos RTEX är att det, 
med bibehållen brytningskapa-
citet, drar 50 % mindre tryckluft. 
Det betyder att man bara behöver 
en hälften så stor kompressor, el-
ler att två spett kan användas med 
en kompressor som tidigare bara 
räckte till ett. Konsekvensen blir 
en mindre investering i kompres-
sorer, minskad bränsleförbruk-
ning, enklare transport och mins-
kade utsläpp.

Allt detta är möjligt tack vare 
en ny driftprincip uppfunnen av 
Atlas Copco-ingenjörerna Olof 
Östensson och Thomas Lilja på 
Construction Tools Innovation 
Center i Kalmar.

“I ett konventionellt spett 
släpps luft ut varje gång kolven 

rör sig uppåt eller nedåt. I RTEX 
släpps luft ut bara en gång, vid 
kolvens returslag. Sedan trycker 
det konstanta trycket i en kam-
mare ovanpå RTEX ner kolven. 
Trycket ovanpå den verkande kol-
ven är konstant. Därför genereras 
inga vibrationer som i konventio-
nella spett, så det behövs ingen vi-
brationsdämpning. För att uppnå 
det flyttade vi ventilen från högst 
upp till längst ner på spettet, vårt 
nya “Up-Side-Down”-koncept (i 
stället för “upside-down”). Den 
nya längre och tyngre kolven 
överför kraften mycket effektivare 
till den unika “RHEX”-mejseln. 
Det går att använda konventio-
nella mejslar på RTEX men den 
nya mejseln är särskilt anpassad 
till det nya spettet för att uppnå 
optimal tryckvågsinteraktion som 
ger bättre brytningsprestanda. 
RHEX har dessutom en speciell 
konkav spetsprofil som minskar 
risken för att mejseln ska fastna 
betydligt. Den nya driftprincipen 

för RTEX, den långa kolven och 
RHEX-mejseln har gett rekord-
hög effektivitet – en minskning 
av tryckluftsbehovet med över 50 
% för samma brytningskapacitet”, 
säger Olof Östensson.

RTEX-konceptet kommer att 
visas i Atlas Copcos monter på 
BAUMA i april.

Nytt hydraulspett från Atlas Copco
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Matek är återförsäljare för 
Chicago Pneumatics 
(CP) RX-hydrauhammar-

serie i Sverige. Chicago Pneumatic 
är ett världsomfattande varumär-
ke inom Atlas Copco gruppen. De 
mindre RX-hammarna tillverkas 
i Sverige på Atlas Copcos fabrik i 
Kalmar. De medelstora och stora 
hydraulhammarna tillverkas i Es-
sen, Tyskland. Matek säljer även 
CP:s övriga sortiment av markvi-
bratorer och stampar mm (se 
www.matek.se).

Ingående i sortimentet till 
hammarna finns även markhål-
don, pål- och spontdon. 

Konstruktionen på nya RX-
serien är enkel och har endast ett 
fåtal rörliga delar. Detta gör RX-
hammaren mycket servicevänlig 
och lättskött. Den enkla kon-
struktionen innebär också att RX-
serien är extremt tystgående och 
uppfyller EU direktiv nr 200/14/
EU. Hammaren är försedd med 
stötdämpande material av polyu-
retan som minskar vibrationerna 
och därmed påfrestningen på 
både operatör och bärare. 

  Kolvfunktionen i hammaren 
drivs med 70 % gas och 30 % olja 
och bygger på hybridtekniken. En 
kombination som gör att det inte 
finns något behov av en högtryck-
sackumulator. Detta ger en ef-
fektiv hammare som ger maximal 
slagenergi i varje slag. RX ham-
maren har mycket hög slagenergi 
i förhållande till sin vikt. 

Nya RX-serien är utrustad 
med:

Kraftförstärkare (Power Boos-
ter) - ökar slagkolvens slagenergi 
genom att man tar tillvara retur-
oljan.

Aktiv ventilationsport – förhin-
drar och eliminerar att damm 
sugs in i hammarhöljet. 

Intern reglerventil – sitter skyd-
dat monterad inne i hammar-
kroppen och styr kolvens rörelse 
upp och ned.

CP-Lube – automatsmörjning 
(tillval) går att erhålla till RX14-
RX54.

Power Stop – tillåter operatö-
ren att välja högre slagenergi vid 
normal slagfrekvens. Vid denna 
inställning startar hammaren en-
dast då arbetsverktyget/mejsel 
belastas. 

Easy Power – tillåter operatören 
att välja ökad slagfrekvens vid 
konstant slagenergi vilket leder 
till högre slagprestanda. Vid den-
na inställning startar hammaren 
även när arbetsverktyget/mejsel 
inte belastas.  

www.matek.se

Nya RX-hammare FRÅN MATEK AB
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MINDRE KRÅNGEL 
  - mer pengar med Hilti

Under hösten förra året hade tidningen Professionell Demolering 
återigen möjligheten att besöka Hiltis huvudkontor i Schaan, Liech-
tenstein. En hel del har hänt sedan förra besöket. PDs chefredaktör 

Jan Hermansson rapporterar.

Mycket har hänt sedan sist. I princip 
har hela Hiltis anläggning i Schaan 
genomgått en ordentlig utbyggnad 

och renovering och arbetena pågår fortsatt. 
Den största nyheten är kanske att man byggt 
ett så kallat Innovationscentrum på motsatt 
sida av vägen som löper framför själva huvud-
kontoret som invigdes så sent som i maj förra 
året. Innovationscentrumet är av senaste skri-
ket och mäter hela 30000 m2. Ett unikt bygge 
med tanke på vad det inrymmer. Större delen 
av den nya fastigheten inrymmer nya moderna 
lokaler med avancerad utrustning för forsk-
ning och utveckling. Bland annat kan jordbäv-
ningar simuleras för att kunna mäta vad som 

händer med Hiltis olika typer av infästningar. 
Innovationscentrumet innehåller även gym, 
vilorum, rum för bön och meditation, ett antal 
samlingsrum och en stor kafeteria. Totalt arbe-
tar 400 personer i Innovationscentrumet. Ett 
stenkast därifrån finns Hiltis eget Child Care 
Center som är ett nytt dagis för barn till de 
anställda. De övriga kontorsfastigheterna och 
tillverkningsenheterna renoveras också. Dess-
utom har en ny fastighet uppförts där Hiltis 
direktion numera sitter.

HILTI FÖRSÄKRAR ENTREPRENÖREN
“Hiltis ökade satsning på forskning och ut-
veckling av sina produkter borgar för bättre 

säkerhet och ökad effektivitet för våra kun-
der”, säger Martin Gödickemeier som är chef 
för avdelningen Diamond Market Develop-
ment. “Våra kunder ska alltid vara nöjda med 
våra produkter. Dom ska veta att om de väljer 
Hilti tjänar de mer pengar och har mindre pro-
blem”, fortsätter han. Men Hiltis framgångar 
hos sina kunder bygger inte bara på säkra och 
effektiva produkter. En annan viktig ingredi-
ens, som man har haft stor framgång med på 
många marknader i Europa, är något man kall-
lar Hilti Fleet Management Program. 

Hilti gav sig in i den professionella håltag-
ningsbranschen 1982. Tio år senare förvärva-
des svenska bolaget Gearmec som grundades 

Från vänster till höger 
Hans-Jörg Rieger, Vida 

Gabor och Martin Gödick-
emeier från Hilti i Schaan.

De nya Hilti verkställande led-
ning kvartalen i Schaan.
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av Anders Johnsen. Under 2005 introducerade 
man Hilti Fleet Management. Ett Fleet Mana-
gement-kontrakt löper upp till fem eller sex år. 
Genom att förnya kontraktet kan entreprenö-
rer alltid arbeta med den senaste utrustningen 
och verktyg från Hilti vilket säkerställer pro-
duktiviteten. I Sverige har Fleet Management 
blivit allt vanligare bland håltagare och det 
uppskattas cirka 60 procent av Hiltis kun-
der i Sverige använder Fleet Management. I 
Schweiz är det nära 100 procent och i Tyskland 
ligger siffran på 70. Under året kommer Hilti 
Fleet Management även att lanseras i USA. 
”De flesta av våra kunder ser Hilti Fleet Ma-
nagement som en försäkring”, säger Hans-Jörg 
Rieger som är Segment Manager Diamond Sa-
wing på Hilti.

HILTI VILL FRIGÖRA HÅLTAGAREN
Under det senaste decenniet har Hilti lanserat 
en rad nya system för betonghåltagning såsom 
väggsågar, vajersågare och borrsystem. Under 
de senaste fem åren och sedan högfrekvens-
tekniken slog igenom har man blivit särskilt 
uppmärksammade för sina smarta och kom-
pakta borrsystem, de effektiva vajersågarna 
och inte minst för sin lilla väggsåg där kraf-
tenheten, eller E-boxen som Hilti själva säger, 
integrerats i själva såghuvudet. Integrerad E-
box är något som man kan beteckna att Hilti 
fortsatt är ensamma om. Även de större HF-
sågarna, dock med separat kraftpaket, har fått 
många goda omdömen bland användarna. En 
nyhet som kom 2013 är konceptet Cut Assist 
som innebär att väggsågen i stort sett sköter 
sig själv under själva sågningssekvensen, vilket 
ger operatören tid att göra något annat som att 
förbereda inför nästa snitt eller varför inte ta 
en paus. 

En av Hiltis senaste nyheter som släpptes 
under 2015 är kärnborrsystem Hilti DD 350-
CA med den nya automatiska mataranord-
ningen DD AF-CA. Detta är det första kärn-
borrsystem som lanseras med Cut Assist. Efter 
att kärnborret har monterats sköter systemet 
själv borrningen. Systemet löser alla moment. 
Först initieras hålstartsfunktion, vattnet sätts 
igång, borrningen startar med järndetektion 
och systemoptimerad borrning genom arme-
ring och hålrum. Därefter känner systemet av 
när borret går genom bjälklaget eller väggen, 
stannar och stänger av vattnet. Med alla funk-
tioner så optimeras borrningen och slitaget på 
utrustningen minskas. Eftersom systemet är 
helt vattentätt finns inget behov av luftkylning 
till borrmotorn.

Enligt Hans-Jörg Rieger ökar Cut Assist-
systemet effektiviteten genom frigöra opera-
törens arbetstid med upp till 40 % jämfört med 
manuell borrning. Det vill säga att operatören 
kan göra något annat än att mata fram borret. 
Vad som är unikt med den nya automatiska 
borrmataren är att det finns få knappar på den. 
I Sverige har vi varit vana att de är ganska svåra 
att ställa in. Hiltis matare sköter sig själv. En 
annan fördel är att E-boxen integrerats i borr-
motorn och bara en kort kabel behövs mellan 

den automatiska matningsenheten och borr-
motorn. ”Det finns för närvarande en hel del 
snack i branschen om att öka skärhastighet 
och effektivitet. Men med dagens snabba dia-
mantverktyg finns det väldigt lite tid att vinna 
i själva borrmomentet. Därför tycker vi på Hilti 
att tid och effektivitet kan vinnas på andra sa-
ker runt om själva borrningen eller sågningen 
och det är just här som Cut Assist-systemet är 
så revolutionerande och tillåter operatören att 
jobba med andra saker under själva borrningen 
eller sågningen”, säger Rieger.

HILTI UTBYTESMODUL 
FÖR BORRKRONOR
Hilti har också lanserat en annan nyhet med 
en lösning som förenklar det så kallade om-
sättning- förfarandet och som sparar hante-
ringen av tunga borrkronor. Denna lösning 
utvecklades först för små borrkronor men är 
nu tillgänglig för borrkronor upp till 202 mm 
i diameter.

Den ände av borrkronan där diamantseg-
ment sitter kan nu enkelt lossas och ersättas. 
Det handlar egentligen om en liten ring där 
segmenten sitter som lossas och en ny med 
fräscha diamantsegment sätts dit med en slag 
bajonettfattning. Resultatet blir att operatören 
enkelt kan byta till en ny borrkrona utan att 

byta själva stommen. Han behöver därmed be-
tydligt färre borrkronor i sin servicebil. Egent-
ligen behövs bara en stomme per borrdiameter 
och sedan ringar med färska diamantsegment. 
En hel del vikt och hantering sparas som sagt 
på det här sättet.

En av drivkrafterna i Hiltis produktutveck-
ling av nya maskiner och verktyg är att skapa 
enkelhet och smidighet för operatörerna. Ett 
bra exempel är Hiltis högfrekvensutrustning 
som har få komponenter. Jämfört med andra 
tillverkare är man som sagt först med att in-
tegrera den elektriska omvandlaren, eller E-
boxen, i sina såghuvuden eller borrmaskiner i 
stället för att ha en låda stående på golvet nå-
gonstans som är ansluten med en kabel. Här 
ryktas det att även Hiltis stora väggsåg kom-
mer att lanseras med integrerad HF-omvand-
lare i år. Men det är än så länge obekräftade 
uppgifter. Den som besöker Bauma lär få svar 
på om det stämmer.

STARK TILLVÄXT SEDAN 2011
Under PDs besök i Schaan berättade Martin 
Gödickemeier att cirka 50 procent av Hiltis 
tillverkning avser fästanordningar. Den andra 
hälften delas mellan elektriska verktyg, håltag-
ningsutrustning och diamantverktyg. Cirka 50 
procent av Hiltis marknad återfinns i Europa. 

Diamantverktygstillverkning på Hilti.

Martin Gödickemeier och Hans-Jörg Rieger. Hilti Innovation Centre Experiment hall.
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Man sysselsätter cirka 20000 personer och 
är aktiva i 120 länder där hela 15000 personer 
arbetar i direktförsäljning via dotterbolag som 
till största delen ägs av Hilti. Hilti använder i 
mycket liten utsträckning fristående återförsäl-
jare. Hilti är verkligen ett internationellt företag 
med mer än 60 olika nationaliteter som arbetar 
på huvudkontoret i Schaan. Vid huvudkontoret 
arbetar för övrigt cirka 2000 personer. I USA, 
som blivit en expansiv marknad för Hilti, arbe-
tar idag 2500 personer. Det svenska dotterbola-
get sysselsätter 320 personer.

2011 var ett ganska svårt år för Hilti. Men 
sedan dess har tillväxten ökat och förra året 
ökade man med 3,6 procent för att nå en om-
sättning på € 4,1 miljarder. Hilti hade en av-
kastning på försäljningen av 11,9 procent år 
2014. Omkring 18 procent av vinsten återin-
vesteras i forsknings- och utvecklingsarbete.

Hilti har idag produktion i Liechtenstein, 
Schweiz, Österrike och USA och i en ny fabrik i 
Indien med över 500 anställda. Men kärntekno-
login kommer alltid stanna i Liechtenstein och 
Schweiz. Årligen produceras cirka fyra miljoner 
diamantsegment i Schaan. De flesta av dessa 
med Equidist-diamantsystem, som är Hiltis 
eget system av så kallade positionerade dia-
manter, som radikalt förbättrar skärprestanda 
och livslängd, enligt Gödickemeier. Equidist-
systemet lanserades 2009. Equidist-segmenten 
tillverkas idag redan i Indien och tillverkning 
kommer att startas upp i USA under 2016. 

Tillverkning av diamantverktyg i Schaan 
kommer att flyttas till Thüringen i Österrike 
under första kvartalet av 2016. Produktionen 
av högfrekvensstyrd håltagningsutrustning 
är idag dominerande hos Hilti men fortsatt 
tillverkar man även till viss del hydraulisk 
utrustning som främst säljs till tillväxtmark-
nader som Indien och andra liknande mark-
nader. ”Det är otroligt hur saker och ting har 
förändrats med den högfrekvenstekniken”, 
säger Gödickemeyer. ”Innan brukade vi främst 
nyanställa maskiningenjörer. Idag anställer vi 
främst elingenjörer vilka dominerar vår FoU-
avdelning. Vi ser en stark efterfrågan på HF-
utrustning. Sedan vi lanserade vår nya 10kW 
fjärrstyrd DST 10 CA väggsåg med Cut Assist 
2014 har vi upplevt en 60 procentig försälj-
ningsökning i väggsågar”, säger Gödickemeier.

DST 10 var den första väggsågen från Hilti 
med inbyggd E-box. ”Det var en oerhört svår 
uppgift för vår FoU-avdelning att placera E-
boxen inne i såghuset. Vi började faktiskt denna 
utveckling redan under 1999 och det tog oss 11 
år att slutföra. En annan svår nöt att knäcka var 
att integrera E-box i vårt borrsystem DD350. 
Men det fungerade och vi är mycket stolta över 
denna unika lösning ”, säger Gödickemeier. ”Vi 
har löst många problem i hela håltagningspro-
cessen med den integrerade E-boxen. Oftast är 
det i kabeln mellan en separat E-box och vägg-
sågen där de flesta fel inträffar. Dessutom blir 
allt så mycket smidigare och lättare med en in-
tegrerad E-box”. Målet är att som sagt att inte-
grera E-boxen i Hiltis största väggsåg DS TS20E.

www.hilti.com

Vid PDs besök i Schaan fick Jan Hermansson även möjlighet att träffa Johannes 
Wilfred Huber som är högste chef för Hilti Business Unit Diamond Systems. Huber 
delade sina tankar och funderingar om den rådande marknadssituationen och 
framtiden för Hilti inom området betonghåltagning.

Anpassning och mångfald är nyckeln 
Intervju med Johannes Wilfred Huber:

Hilti tros vara den största globala tillverkare av håltagning-
sutrustning och diamantverktyg med direktförsäljning. 
På vissa marknader som exempelvis Norge sker dock 
försäljningen genom en fristående återförsäljare men det 
är ganska ovanligt. “Vi lägger ner mycket möda på att 
hitta den bästa och rätta säljkanalen i varje region som 
är till gagn för våra kunder. Därför är mångfald följt av 
anpassning av största vikt”, säger Huber. “Med betoning 
på mångfald anser jag att vi kan hantera vårt arbete bät-
tre. Detta är också anledningen till att vi mycket gärna se 
fler kvinnor på olika befattningar inom vår organisation “.

Hilti har vid upprepade tillfällen vunnit priser under 
de senaste åren för att vara ett av de bästa företagen att 
arbeta för i flera länder. “Om våra anställda är nöjda med 
vad de gör och gillar sitt jobb ger de också våra kunder 
en bra service”, säger Huber.

FOKUSERA PÅ ÖKAT ANTAL 
MARKNADSANDELAR GLOBALT
Hilti har ett starkt fotfäste på de flesta av de stora marknad-
erna i Europa. Även södra Europa börjar resa sig så sakteliga 
efter år av recession. Huber menar att även om Hilti har en 
mycket stark position på flera av de europeiska länderna 
finns fortfarande utrymme för att öka sin marknadsandel. 
“Enkelhet, effektivitet och ökad vinst för användarna är våra 
nyckelord. Och vi har arbetat och arbetar hårt för att utveckla 
produkter och arbetssituationer som ska åstadkomma det. 
Det är lite som ett missionsarbete att göra användarna 
medvetna om fördelarna med våra produkter och kompletta 
paket som exempelvis Fleet Management Program och Cut 
Assist System “, berättar Huber.

Huber framhåller också att USA-marknaden prior-
iteras och där kan Hilti växa mycket mer framförallt inom 
håltagningssektorn. Ett exempel är att man nu startar 

produktion av Equidist-verktygen även i USA. Samma sak 
med produktion av Equidist i Indien med fokus på den asi-
atiska marknaden. Huber har också stora förhoppningar om 
tillväxt i Asien. Det enda område som bekymrar honom är 
Sydamerika och särskilt Brasilien och Argentina. “Brasilien 
har både ekonomiska och politiska problem. Länderna var 
starka när råvarupriserna var höga. Men när priserna föll 
dramatiskt följde ländernas ekonomi med i raset “, säger 
Huber. “Det är helt annorlunda med Mexiko, som är en 
marknad med stor potential”.

ORGANISK TILLVÄXT 
MED STARKA ÄGARE ÄR RECEPTET
Hiltis organiska tillväxt är ett prioriterat område och man 
tänker inte växa genom förvärv utan är starkt fokuserade 
på anpassning och mångfald. Dessa värden byggs mest 
effektivt upp genom organisk tillväxt än genom uppköp. 
Huber menar att de tillverkare som har gjort sin hemläxa väl 
kommer att lyckas i framtiden. Framtiden kommer att vara 
mer krävande ifråga om nya applikationer kundrelationer, 
produkter, diamantverktyg och service. Hiltis servicepro-
gram är en nyckelfråga. Ingen reparation bör ta mer än tre 
dagar i genomsnitt. “En dag för transport till en servicev-
erkstad, en dag för reparation och en dag transport tillbaka 
till kunden. En annan sak som vi som tillverkare måste bli 
bättre på, och som inte har med relationer med kunden 
att göra, är volatiliteten i växelkurserna. Detta blir en allt 
viktigare nyckelfråga för vår verksamhet, säger Huber”.

Huber betonar också värdet av att Hilti är ett familjeägt 
företag. Hilti ägs idag av familjen Hilti som inrättat bo-
laget som en stiftelse med familjemedlemmar som har en 
mycket stark inverkan på bolaget. Martin Hilti grundade 
bolaget 1941 och i år firar man alltså 75 år. Ordföranden 
för Hilti är idag Martin Hiltis son Michael Hilti.

Johannes Wilfried Huber.
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Atlas Copco uppdaterar sina 
pulveriserare i BP-serien 
med en ny design och tek-

nisk lösning på slitelementen som 
gör maskinerna mer hållbara. De 
nya slitelementen innebär att pul-
veriserarna i BP-serien nu är ännu 
bättre rustade för det slitage de 
dagligen utsätts för och därmed 
utgör en ännu bättre investering 
för kunderna.

”Våra kunder eftersöker kon-
tinuerligt slitagetåliga demole-
ringsprodukter och vi är glada att 
kunna erbjuda den här förbätt-
ringen på våra pulveriserare”, sä-
ger Tomas Ulander, Business Line 
Manager för Construction Tools.

Pulveriserare används för tuffa 
jobb i tuffa förhållanden och 
utsetts dagligen för slitage. De 
uppdaterade pulveriserarna från 
BP-serien är försedda med nya sli-
telement som gör dem bättre rus-
tade för att stå emot det slitaget. 
Med andra ord blir de mer håll-
bara och långsiktigt sett en ännu 
bättre investering för kunderna.

Slitelementen är gjorda av ett 
hårt keramiskt sammansatt ma-
terial som heter Vautid®, vilket 
skapar en slitagetålig yta som är 
extremt resistent mot den nöt-
ning som annars är vanlig på pul-
veriserare. Materialet innehåller 
kromkarbid och har dessutom 
god tålighet mot stötar, och kan 
användas i applikationer med 
temperaturer upp till 350 grader 
Celsius. I material som innehål-
ler jämnt utspriden kromkarbid 
och har en hård yta, är håligheter 
ett tecken på kvalitet. Utan dessa 
håligheter är materialet mer käns-
ligt för stötar, och materialsam-
mansättningen medför således 
en kraftig ökning av slitagetålig-
heten.

”Med det nya materialet får 
våra kunder ytterst slitstarka 
pulveriserare som håller för an-
vändning under längre tid, vilket 
innebär en lägre totalkostnad för 
ägandeskap och gör dem till en 
riktigt bra investering”, förklarar 
Tomas Ulander.

ATLAS COPCOS PULVERISERARE 
uppdateras med ny design och teknik

 

Arbeta snabbare och  
mera ergonomiskt 

– Jobba smart utan slitageskador 
– Ökad flexibilitet och prestanda   

Den 2 november 2015 bör-
jade Anders Wänglund 
som ny försäljningschef 

för den svenska marknaden på 
OP system AB. Han tar över efter 
Mats Olofsson som kommer att 
fokusera på OP systems fortsatta 
utveckling och expansionen i 
Skandinavien och Baltikum. 

Anders Wänglund har över 20 
års erfarenhet av system- och ma-
skinförsäljning till återvinningsin-
dustrin och har tidigare arbetat på 
IQR Systems, Svedala Svenska och 
Trellex Service i olika befattningar. 

”OP system har ett mycket 
stark och intressant produkt-

program och det känns spän-
nande och stimulerande att 
tillsammans med OP systems 
duktiga säljare få bidra till fö-
retagets fortsatta utveckling 
genom att erbjuda våra återvin-
ningskunder bra maskin- och 
systemlösningar”, säger Anders.          

Ny försäljningschef på OP system ab
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