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På Pullman Ermator låter vi din arbetsmiljö styra vår produktutveckling. Därför sitter det 
H13-�lter i alla våra stoftavskiljare och luftrenare. För oss är det nämligen självklart att 
maskinerna har ett �lter som kan hantera det allra �naste dammet – så att det stannar i 
maskinen och inte hamnar i dina lungor. 

I november förra året kom Arbetsmiljöverkets nya regler för hantering av kvarts- och 
stendamm i arbetsmiljö* och då blev H13-�lter ett krav. Inte en dag för tidigt tycker vi. 

Förutom regelrätta �lter har våra maskiner ergonomiska handtag och en lättare vikt än sina 
konkurrenter (samtidigt som de är rejält kraftfulla). Vi tar nämligen inte lätt på din hälsa. 
Gör inte det du heller.  

pullman-ermator.se

Vi lever upp 
till kraven. 

Alla våra stoftavskiljare 
och luftrenare levereras med 

H13-filter som standard. 
A2000 och S26 är två av dem.

*Har du missat de nya reglerna och vill veta mer? Sök då efter AFS 2015:2 på www.av.se eller prata med någon av våra säljare. 
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Integration är ett ord som varit på tapeten under 
ganska lång tid nu, i alla fall i Europa med tanke 
på alla flyktingar från Mellanöstern. Hur de som får 
stanna skall integreras i Sverige och andra europeiska 
länder? Men på mässan Bauma pratades den en hel 
del om en annan typ av integration som har att göra 
med väggsågar. Nämligen att några tillverkare i allt 
större utsträckning börjar integrera kraftenheten 
för väggsågarna med själva sågen. Det vill säga allt 
i en enhet och inget kraftpaket som står på golvet 
förankrat med en kabel. Det som är unikt är att man 
lyckats hålla ner vikten på dessa nya enheter vilket 
bygger på en helt ny teknologi ifråga om elektronik. 
Tyrolit var först ut och sedan kom Hilti, eller var det 
tvärs om? I båda fallen handlade det i alla fall om 
små väggsågar. På Bauma tisslades och tasslades 
det en hel del om att Hilti smygvisade en riktigt stor 
väggsåg i sin lounge för utvalda besökare. Det stäm-
mer kan PD bekräfta som sett den med egna ögon. 
Pentruder visade också en stor integrerad väggsåg 

fast helt öppet i sin monter. I båda fallen har man 
lyckats hålla ner både format och vikt och det ser 
riktigt lovande ut och en verklig innovation på årets 
Bauma. Vi hoppas ju nu naturligtvis att sågarna 
kommer kunna beskådas på DEMCON också. Men 
vi ska hålla i minnet att det handlar om prototyper 
i båda fallen och det kan dröja innan de både kan 
testas eller ännu mer köpas i handeln.

Men alla ser inte enbart fördelar med integrerade 
kraftpaket eller E-boxar, som Hilti kallar det. Husqvarna 
har en annan syn på det hela. Med en separat kraften-
heten som passar flera olika verktyg blir det smidigare 
att växla mellan olika arbetsapplikationer. Med på sikt 
integrerade kraftpaket i varje verktyg blir det både 
dyrare, mera komplicerat och tyngre arbetsmoment, 
tycker en del. Husqvarnas Prime-serie bygger på att 
kraftpaketen driver alla verktyg och att det är lätt att 
växla mellan verktyg. Framtiden får utvisa i vilken 
riktning utvecklingen kommer att gå men utan tvekan 
finns det många fördelar med integration bland annat 

mindre risk för avbrott och mindre ytan för vatten, slam 
och annat att tränga in i utrustningen.

Totalt sett så visades ett stort antal nya och intres-
santa produkter på Bauma och med all säkerhet kommer 
en hel del av dessa nyheter att finnas med på DEMCON 
i september för den svenska marknaden att titta lite 
närmare på, känna på och även testa. Som bekant är 
DEMCON en small mässa där tillverkare och användare 
får gott om tid att prata och utväxla idéer och erfarenhe-
ter. Så missa inte chansen att besöka mässan i år också. 
Datumen är 29-30 september på InfraCity så klart.

Men året är mässintensivt och innan dess ska 
branschen avverka fyra andra mässor, Maskinexpo, 
Svenska Maskinmässan, Load Up North och Entrepre-
nadLive. Den här utgåvan tar sikte på Maskinexpo och 
Svenska Maskinmässan.

Jan Hermansson, 
jan.hermansson@pdworld.com

Chefredaktör

INTEGRATION ÄR MODEORDET
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Sandvik bildar ett nytt affärsområde 
– Sandvik Mining and Rock Technology

Rättelse gällande 
Fredheim Maskins 
återförsäljarskap 
för Sandvik

Bästa arbetsplatsen

Carlssons visar ny dumper på invigning
I samband med att Carlsson & Co 
invigde sina nya lokaler på Oktan-
vägen 5B i Falkenberg den 29-30 
april visade man även nya dum-
pern AUSA D 1000 APG. Maski-
nen kännetecknas av kompakthet 
och väger endast 5000 kg. Den 
är försedd med sviveltippning på 
180° och har en topphastighet på 
38 km/h. I maskinen sitter en DPF 

diesel med partikel filter. Maski-
nen klarar stigningar på 60° och 
har kameror både fram och bak 
och en 7 tums skärm inne i hytten. 
Operatören sitter så att han alltid 
ser lasten både vid lastning och 
när man ska tippa. Rymlig hytt 
med otroligt bra sikt åt alla håll 
och med värme. Även bra ventila-
tion på sommaren. Maskinens ka-

pacitet ligger 10000 kg och 4790 
liter och sist men inte minst har 
den ett konkurrenskraftigt pris.

Shamrock är generalagent för 
AUSAs teleskoplastare och dum-
pers. ”AUSA är framstående på 
dumpers och erbjuder det mest 
varierade utbudet av dumprar på 
marknaden”, säger Magnus Anders-
son, VD på Shamrock Truck AB. 

Byggbranschen har gång på gång 
utpekats för att ha problem med 
sin machokultur. Men på verk-
tygsföretaget Hilti sker ett aktivt 
arbete för att komma bort från 
denna långdragna och spridda 
kultur genom ett kontinuerligt 
engagemang för mångfald och in-
kludering. Resultatet av detta ar-
bete går att se i resultaten av den 
medarbetarundersökning som år-
ligen utförs i Great Place to Works 
mätningar om vilken som är Sve-
riges bästa arbetsplats.

I undersökningen går det att 
utläsa att hela 95 % av alla med-
arbetare menar att man på Hilti 
behandlas likvärdigt oavsett ålder, 
ursprung, kön eller sexuell lägg-
ning. Något som också kan ses i 
att 92 % av de nyanställda medar-
betarna stannar kvar i mer än två 
år från den dagen de skriver på 
med Hilti. Sedan 2012 har Hilti 
haft topplaceringar på Great Place 
to Works nationella lista över de 
bästa arbetsplatserna i Sverige, 
och då omsättningen har visat sig 
öka stadigt i takt med medarbe-
tarnöjdheten är det tydligt att det 
finns en stark sammankoppling 
mellan trivsel på arbetsplatsen, 
och de ekonomiska resultaten. 
Detta är varför medarbetarna och 
företagskulturen utgör en grund-
sten i företagets uttalade strategi. 
Hiltis VD Aksel Ringvold förkla-
rar: ”Den bästa och mest hållbara 
vägen till ett företags finansiella 
framgångar grundar sig i att alla 
människorna på företaget trivs 
och vet varför de går till jobbet”, 
säger Aksel Ringvold, VD, Hilti.

Sandvik sammanfogar sina verk-
samheter Sandvik Mining och 
Sandvik Construction till ett af-
färsområde – Sandvik Mining and 
Rock Technology.

Affärsmodellen inom Sand-
vik Mining and Rock Technology 
kommer att vara decentraliserad 
med verksamheterna organise-
rade i separata produktområden 
baserat på produkterbjudande. 
Varje produktområde kommer att 
ha fullt ansvar för sin respektive 
affär.

”Produkter utvecklade för kun-
der inom gruv- och anläggnings-
segmenten är baserade på gemen-
samma teknologier med liknande 
eftermarknadserbjudande. Dess-
utom delas tillverkningsenheter 
redan i hög grad med delvis delad 
försäljningsorganisation. Genom 
att slå ihop verksamheterna till 
ett affärsområde uppnår vi en 
enklare och mer kostnadseffektiv 

struktur. Den decentraliserade 
affärsmodellen möjliggör ett än 
tydligare fokus och snabbare re-
spons gentemot våra kunder”, sä-
ger Björn Rosengren, Sandviks VD 
och koncernchef.

Den nya strukturen träder i 
kraft den 1 juli 2016 och Lars Eng-
ström, nuvarande chef för Sand-
vik Mining, har blivit utnämnd 
till chef för det nya affärsområdet, 
Sandvik Mining and Rock Tech-
nology. Dinggui Gao, chef för 
Sandvik Construction, kommer 
att lämna bolaget den 1 juli 2016.

”Jag vill ta tillfället i akt och 
tacka Dinggui Gao för hans hän-
givna insats med att samman-
foga den nya organisationen. Jag 
uppskattar hans arbete med att 
utveckla Sandvik Construction, 
vilket resulterat i dokumenterade 
förbättringar. Jag önskar honom 
all lycka i hans fortsatta karriär”, 
säger Björn Rosengren.

I Professionell Demolering num-
mer 1 i år publicerades olyckligtvis 
en felaktighet. Tidningen rappor-
terade om ett återförsäljarevent i 
Irland som arrangerades av Sand-
vik. Texten kombinerades med 
en pressrelease om nyheter från 
Sandvik och Fredheim Maskin. 
Någon form av ihopblandning 
skedde och av texten framgick 
felaktigt att Fredheim Maskin är 
återförsäljare för Sandviks krossar 
och siktar i både Norge och Sveri-
ge. Korrekt skall vara att Fredheim 
Maskin är återförsäljare Sandviks 
maskiner i endast Norge och inte 
i Sverige. Tidningen beklagar att 
den felaktiga uppgiften publice-
rades och misstaget uppstod helt 
och hållet på tidningens redak-
tion.

I Professionell Demolering nummer 
1 var tryckfelsnisse riktigt i farten. 
Tidningen publicerade ett tema om 
vajersågar där vi bland annat skrev 
om Pentruders 3P8 vajersåg som 
finns i både högfrekvensstyrd och 
hydraulisk variant. I texten angavs 
felaktigt att den automatiska mat-
ningsregleringen styrs hydrauliskt 
vilket är helt fel. Den automatiska 
matningsregleringen är elektrisk 
och inget annat. Dock kan Pentru-
der erbjuda en hydraulisk vajersåg 
med samma vajersågningsmoduler, 
bara en annan motor. På denna hy-
drauliska vajersåg är matningsregle-
ringen dock hydraulisk. Tidningen 
beklagar att de tidigare felaktiga 
uppgifters publicerades.

Rättelse gällande Pentruders 
vajersågars matningsreglering



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.

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.

Durable Performance
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Strax utanför Skellefteå ligger sam-
hället Burträsk beläget. Skebo, ett 
lokalt  fastighetsbolag i Skellefteå,  

äger fastigheter i bland  annat Burträsk 
och håller för  närvarande   på  att  reno-
vera ett par av hyreshusen. De har anli-
tat  Skellefteå Betonghåltagning för  att  
riva delar   av  byggnaderna  och arbetet   
pågår  för  fullt.   För  att utföra  arbets-
uppgiften snabbt, säkert och effektivt 
använder  de sig av den minsta av Brokk 
rivningsmaskiner.

Skellefteå Betonghåltagning arbetar 
två veckor på platsen med att riva be-
tongväggar, badrum, pelare och borra hål 
för ventilation. Det är totalt två lägen-
hetsbyggnader från 80-talet, tre  våning-
ar  med  stor  potential. När projektet 
är slutfört har lägenheterna genomgått 
en total renovering och förbättring av 
planlösningen. Det kommer resultera i 
enrumslägenheter, tvårumslägenheter 
samt trerumslägenheter. Projektet för-
väntas vara slutfört första halvåret 2016.

På grund av de trånga utrymmena finns 
det inte plats för en grävmaskin och det 
är alltför tidskrävande att använda hand-
drivna verktyg. Den enda lösningen för 
Skellefteå Betonghåltagning är därför att 
använda Brokk rivningsrobot. Det spa-
rar tid och medför bättre arbetsvillkor för 
operatören. Lars Olov Olsson som är delä-
gare av Skellefteå   Betonghåltagning säger: 
”Genom att använda Brokk river  vi  upp  
till  5-6  gånger snabbare  än  vad  det  skulle  
ha tagit att använda handdrivna verktyg”.

För att riva den bärande betongpela-
ren använde sig Lars Olov av en Brokk 
60 med Darda betongsax CC260  samt 
hammaren SB52. Den minsta av alla 
Brokk maskiner, väger endast 500 kg och 
är bara 590 mm bred vilket innebär att 
maskinen ryms genom  dörröppningar.  
Maskinen är lätt att transportera mellan 
olika rum och går även in i en vanlig per-
sonhiss. Pelarens mått: 800 x 200 x 2400 
mm och var kraftigt med armering. När 
Brokks jobb är utfört på denna arbets-
plats, kommer  världens  minsta  jätte 
Brokk 60 gå vidare till en ny plats med 
nya utmaningar!

SKELLEFTEÅ 
BETONGHÅLTAGNING
Ägs och drivs av David Jakobsson och Lars 
Olov Olsson sedan 2012 och utför jobb 
inom rivning och håltagning. Äger två 
Brokk maskiner, Brokk 90 and Brokk 60.

Brokk spelar 
VIKTIG ROLL

Säkerhet är en viktig faktor inom alla verk-
samheter inte minst inom Raffinaderi-
verksamhet där brandsäkerhet kanske är 

det som ligger högst upp i prioriteringen. HTC 
Sweden AB har tillsammans med Preemraff i 
Lysekil och Corvara genomfört tester för att öka 
brandsäkerheten inom deras raffinaderiområde.

Marken i detta område är täckt med en gju-
ten betongplatta för att inte oljan skall rinna 
ner i marken i händelse av ett läckage utan is-
tället kunna samlas upp. Vid sådana läckage är 
det viktigt att all olja tas upp och att den gjutna 
plattan tvättas helt ren från olja för att förhin-
dra brandspridningsrisken. Detta är ett mycket 
krävande arbete där råoljan först skyfflas upp 
med spade för att sedan resterande olja tvät-
tas bort ur betongens ojämnheter genom hög-
tryckstvättning.

Ojämnheterna i betongplattan gör att 
tvättningen måste ske med varmt vatten och 
mycket högt tryck vilket gör att betongen blir 
skadad och får fler ojämnheter. Betongplat-
tan som användes som referensyta var kraftigt 
nedsmutsad och kladdig av oljor mm. Genom 
att grovsanera betongplattan med HTC Swe-
dens H2-verktyg blev man av med alla ojämn-
heter och olja som låg på plattan. Betongytan 
slipades sedan totalt i fem steg.

Steg 1. Grovsanering med H2-verktyg. Av-
verkningen var mycket god och gav en fin 
stenbild. 

Steg 2. Avjämning med H4-verktyg. Bra av-
verkning och liten verktygsåtgång. 

Steg 3. Två överfarter med H5-verktyg. 
Steg 4-5. SR5 och SR6 med en överfart var-

dera för att ge en slät yta som enkelt kan ren-
göras med varmt vatten på lågt tryck.

Ytan blev mycket bra enligt Preems och 
Corvaras personal som deltog vid slipningen.

Vid ett driftstopp under sommaren hård-
testades den slipade ytan då en stor mängd 
utrustning tvättades ren från olja. Ytan upp-
levdes som mycket lätt att rengöra med ett lågt 
tryck och varmt vatten från högtryckstvätten. 

Liknande ytor finns över hela raffinaderiet 
och med HTC’s koncept hoppas de kunna lösa 
sitt problem med kvarsittande oljor och för-
störda betongytor på grund av tvättning med 
högt tryck genom att ytstrukturen blir mycket 
jämn och hård. 

FÖRDELAR MED 
SLIPADE UTOMHUSYTOR
Den stora vinsten är att ytorna inte går sönder 
utan håller över långtid vilket gör att driftstör-
ningar på grund av reparationer minimeras. 
Fördelen med att slipa dessa ytor är att man får 
en mycket slät/jämn betongyta som underlät-
tar upptagning av större oljespill med skyffel 
samt att den släta ytan utan håligheter lättare 
kan ”tvättas” ren med högtryckstvätt. Detta ger 
bättre totalekonomi genom minskad arbetstid, 
minskade behov av renoveringar samt att man 
kan hålla en hög brandsäkerhet genom mins-
kad risk för brandspridning.

www.htc-sweden.se

Slipning av betongytor 
vid Preemraff, Lysekil



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

O
R

IG
IN

A
L  D E M O L I T I O N  P O W E R  S

I N
C

E
 I

9
7

6
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Brokk AB Skellefteå | 0910-711 800 | www.brokk.com
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RTEX skriver om regelboken

Atlas Copco höjer lönsamheten ge-
nom ny och avancerad teknik inom 
brytningseffektivitet och ergonomi. 

Tack vare en nyutvecklad driftprincip – kon-
stant tryckkontroll, förbättrad energiöver-
föring i spettet och den nya RHEX-mejseln 
– slår RTEX rekord i brytningseffektivitet. 
RTEX har brytkapaciteten hos ett spett på 
30+ kg men drar bara hälften så mycket 
tryckluft och är 25 % lättare.

RTEX ger stora besparingsmöjligheter 
och innebär samtidigt en helt ny standard 
inom innovativ tryckluftsteknik. Både kon-
struktion och resultat är nyskapande.

RTEX är ett fantastiskt verktyg att ar-
beta med. Trots att RTEX bara väger 25 kg 
är brytningsprestandan i klass med den 
för spett på 30–35 kilo. Det betyder att 
operatören 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 inne-
bär det att operatören kan arbeta upp till 
åtta gånger längre än med konventionella 

spett. Förklaringen är den konstanta tryck-
kammaren ovanpå spettet som fungerar 
som en tryckluftsupphängning. Verktyget 
är mer kompakt än ett traditionellt spett, 
vilket gör det lättare att arbeta i trånga 
utrymmen och ger en mer ergonomisk ar-
betsställning. Styva handtag och Sofstart™-
funktion gör det mycket enkelt att reglera 
kraften hos RTEX.

En av de mest överraskande egenska-
perna hos RTEX är att det, med bibehållen 
brytningskapacitet, drar 50 % mindre tryck-
luft. Det betyder att man bara behöver en 
hälften så stor kompressor, eller att två spett 
kan användas med en kompressor som ti-
digare bara räckte till ett. Konsekvensen 
blir en mindre investering i kompressorer, 
minskad bränsleförbrukning, enklare trans-
port och minskade utsläpp.

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

Andersen Contractor AB presenterar 
en betydelsefull nyhet i litet format. 
Den nya D10 vattenkanonen, med 

en räckvidd på 10 – 15 meter, har låg vatten- 
och elförbrukning och löser dammproblem 
där större maskiner inte kan användas. Den 
är lätt att flytta dit där den behövs då den 
har två hjul och väger 45 kg.

 Med en fläkteffekt på 0,75 kW och en 
vattenförbrukning på bara några liter per 
minut är den en smidig lösning som kan an-
vändas nästan överallt – både inomhus och 
utomhus. D10 är framtagen för rivningsar-
beten men fungerar utmärkt för en mängd 
olika applikationer inom dammdämpning.

 Hydro Boss WLP serien består nu av 8 
olika modeller av vattenkanoner, med räck-
vidd upp till hela 150 meter. Det finns en 
storlek som passar för varje typ av jobb och 
vattenmängden kan regleras efter behov.

 www.andersen-contractor.se 

“MODELL MINDRE” ÄR STORA NYHETER

Induo presenterar flera nya fjärrstyrnings-
produkter för användning i miljöer som är 
EX-klassade, till exempel vid bulktranspor-

ter, raffinaderier, tankfordon, bunkringssys-
tem och ombord på fartyg. Sändarna finns i 
fyra grundutföranden med ett näst intill obe-
gränsat antal möjligheter att variera reglage 
och funktioner.

Sändarna har inbyggd display vars medde-
landen kan anpassas för varje applikation. Dis-
playen kan visa information från överordnat 
styrsystem eller från givare som kan anslutas 
till mottagaren. Displayen kan då visa värdefull 
information som aktuell lastvikt, gränslägen, 
larm eller feldiagnostik.

Varje sändare har inbyggt nödstopp som 
uppfyller nödstopps- och maskindirektiv. Var-
je sändare kan förses med ett brett urval olika 
reglage och sändarna finns som både handbu-
ren sändare och midjesändare. Systemet har 
dubbelriktad överföring för maximal säkerhet 
och snabb återkoppling av information till 
operatören.

Säkerheten är viktig och därför stoppar 
mottagaren direkt om radioförbindelsen av-
bryts. Sändarnas nödstoppsfunktioner upp-
fyller SIL 3 enligt EN 61508 och PLe enligt EN 
13849. Funktionsknapparna är certifierade för 
SIL 2 enligt EN61508 eller PLd enligt EN13849.

Varje sändare kan anpassas med extra sä-
kerhetslösningar, till exempel en IR-mottagare 
som gör det möjligt att begränsa så operatö-
rerna bara kan använda sändarna i speciella 
säkerhetszoner. En infraröd sändare måste då 
stå i förbindelse med handenheten och om IR- 
förbindelsen bryts upphör funktionen vilket  
ger extra säkerhet.

Systemet är utvecklat i EU av Jay Electro-
nique och har en avancerad funktion under 
skalet samtidigt som mycket resurser satsats 
på att produkterna skall vara lätta att använda. 
Sändarna har god ergonomi med låg vikt, smi-
diga reglage och lång driftstid.

Radiostyrning  
FÖR EX-MILJÖER



EFFEKTIV  
SKOPKROSSNING
 
Trots ett betydligt lägre under-
hållsbehov har våra nya skop-
krossar – BC2500 och BC3700 
– ökad driftsäkerhet och upp 
till 80 % högre arbetseffekt. 

RTEX skriver om regelboken
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08-512 937 00 – info@maskinexpo.se – www.maskinexpo.se 

26–28 maj på STOXA
10 minuter från Arlanda
www.maskinexpo.se

STOXA

Fynda på årets

Välkommen till mässan där du fyndar 
maskiner och lönsamma tillbehör!
Se grävare, GPS, hjullastare, tankar, lås, 
dumprar och trailers. Möt goa kollegor 
på vårens FackFolkFest!

      Mässerbjudanden
      Demo och provkörning
      Maskinauktion
      Redskap och tillbehör
      ATV-bana
      Veteranmaskiner
      Dödsglob med motorcykelshow

Info, utställare och fribiljetter på 
www.maskinexpo.se

❑
❑  
❑   
❑  
❑  
❑ 
❑      

✓
✓   
✓   
✓    
✓ 
✓
✓ 

MaskinFest!

Fribiljett

Skriv ut till dig och din kompis

på www.maskinexpo.se!

ME 1 2016 PD 2 annons 92x263mm.indd   1 2016-03-23   11:17

Kraftfullare maskiner kräver 
kraftfullare verktyg. För 
att möta de höga krav som 

finns hos professionella använ-
dare och för att kunna erbjuda de 
allra bästa verktygen, har TYRO-
LIT utvecklat en teknologi kallad 
TGD® Tyrolit Grain Distribution. 
Med Tyrolits diamantverktyg som 
utvecklats med hjälp av denna 
teknologi kan håltagaren genom-
föra betong- och stenbearbetning 
snabbare, effektivare och mer eko-
nomiskt, enligt tillverkaren.

FÖRDELARNA 
SOM ÖVERTYGAR
Tyrolits  TGD® -teknologi riktar 
sig främst till professionella an-
vändare och som har höga krav 
på sina verktyg, både när det gäl-
ler kvalitet och livslängd. Med 
TGD® -teknologin erbjuds mins-
kad arbetstid tack vare snabbare 
kapning och minskade verktygs-
kostnader på grund av den långa 
livslängden samt bättre livslängd 
på maskinen och minskade servi-

cekostnader, på grund av minimal 
maskinbelastning

Dessutom ökar verktyg med 
TGD® -teknologi effektiviteten ef-
tersom man kan använda dem på 
både hård sten och betong utan 
att byta klinga. 

HUR FUNKAR DET?
TGD®-teknologin innebär att dia-
mantkornen placerats optimalt 
i segmenten, vilket gör att verk-
tyget behåller en konstant hög 
prestanda under hela livslängden. 
Detta förbättrar i sin tur skärhas-
tigheten, ger längre livslängd och 
ökar mångsidigheten avsevärt. 
Hårdheten och jämnheten i kling-
orna passar våra nordiska förhål-
landen perfekt.

För att uppnå detta har Tyro-
lits egna forsknings- och utveck-
lingslaboratorier utvecklat den 
perfekta mixen mellan hårdhet 
på bindemedlet, storleken på dia-
mantkornen samt avståndet mel-
lan diamatkornen

www.tyrolit.com

TGD – ett smartare 
sätt att skära i betong
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Under Bauma presenterade ALLU en omarbe-
tad ram till sina siktkrosskopor som passar 
alla typer av trummor i produktprogrammet. 

Detta ger kunden ökad flexibilitet och utökade af-
färsmöjligheter då en enhet kan göra flera arbeten.

Vidare presenterades även en ny utformning av 
siktkrosskopornas tänder (bits) som ger högre ka-
pacitet och lägre slitagekostnader genom 40 % ök-
ning av slitytan. På mässan lanseras även utbytbara 
tänder på stabiliserings- och krossningstrummorna 
X75 och X100. (Samtliga nya tänder och trummor är 
patentsökta.)

Under Bauma introducerades även nya ALLU 
Dare system (Data Reporting system) som rapporte-
rar data som arbetstimmar, antal körda skopor etc. 
Med ALLU Dare system kan kunderna mer exakt 
kalkylera och planera arbetet och därigenom öka ef-
fektiviteten i sina projekt.

EN ALLU, 
massor av möjligheter

CONFLOOR® är en rikstäckande orga-
nisation som utgörs av flera golventre-
prenörer som tillsammans enats om 

ledorden “TRYGGHET-ANSVAR-KVALITET”. 
CONFLOOR® har växt fram under snart två de-
cennier och är namnet på certifiering och en kva-
litétssäkring. Företag som använder varumärket 

CONFLOOR® har kontrollerats enligt vissa krav 
och innehar en viss standard. ”Vi på Husqvarna 
och CONFLOOR® ingår nu ett rikstäckande 
samarbete vilket medför att CONFLOORS kva-
litetssäkrade tjänster i kombination med mark-
nadsledande maskiner, verktyg och golvlösning-
ar från Husqvarna nu erbjuds över hela Sverige.”

Nytt samarbete mellan CONFLOOR och Husqvarna

Dustcontrol erbjuder nu möjligheten att 
handla mobila stoftavskiljare, luftre-
nare, tillbehör och förbrukningsartiklar   

direkt   online.   I   och   med   det   utlovas avse-
värt förenklade inköp tack vare kundanpassad 
beställningsprocess.

”Det här är något som våra kunder efterfrå-
gat. För att vara helt säkra på investeringen gick 
vi först ut med en bred kundenkät som följdes 
upp av djupintervjuer för att skapa oss en bild 
av önskemålen. Svaren visade att de flesta vill 
kunna handla över nätet. Framför allt är det 
förbrukningsvaror och tillbehör som t ex. fil-
ter, påsar, munstycken m m som man gärna vill 
kunna beställa snabbt och enkelt”, säger Anna-
Lena Berg, VD på Dustcontrol.

Shopen  är  direkt  kopplad  till  företagets  
affärssystem  för  att varje kund ska kunna se 
sina nettopriser och orderhistorik. En snabbor-
derfunktion ska också underlätta vid återkom-
mande köp av samma produkter

”Det känns jättekul att ligga i framkant med 
att kunna erbjuda ett  enkelt  och  smidigt  be-
ställningsval.  Vi  hoppas  förstås  att detta i 
längden ska ha en positiv verkan på arbetsmil-
jön ute på arbetsplatserna när man smidigt kan 
beställa vilken tid som helst under dygnet. In-
ledningsvis är det vårt sortiment för tillbehör, 
förbrukningsmaterial  och  våra  mest  efter-
traktade  maskiner som finns tillgängliga on-
line. Vi har också satsat på att göra det väldigt 
överskådligt vilka tillbehör som hör till vilken 
maskin för att underlätta beställningen”, avslu-
tar Anna-Lena.

Adressen för att komma direkt in i shopen 
är: webshop.dustcontrol.se

Nyöppnad webbshop underlättar 
för en dammsäkrad arbetsmiljö
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A lla som jobbar med rivning vet vilken 
viktig roll som utlastningsutrustning-
en spelar. Med utlastningsutrustning 

syftar vi på skid steers och andra kompakt-
lastare eller dumprar. Men under de senaste 
åren har vi även fått se att alltfler minigrävare 
börjar användas i rivningssammanhang. Att 
skid steers också används för annat än utlast-
ning då dessa maskiner börjar kunna bära allt 
fler typer av rivningsverktyg används de även 
för rena rivningsuppdrag av den enklare sor-
ten. 

ETT BILLIGARE ALTERNATIV
En verktygsbärare av den här typen är ofta ett 
billigare alternativ än rivningsrobotar och säk-
rare i jämförelse med handhållet. Ett exempel 
på en tillverkare som under de senaste åren 
börjat ta allt mer marknad inom rivning är 
Avant Tecno. Maskinerna funkar bra till både 
utlastning men också som verktygsbärare. På 
annan plats i den här utgåvan hittar du en 
separat artikel om Avant Tecno och deras ny-
heter. Därmed utlämnar vi dem i den här pre-
sentationen. Den tillverkare som fortsatt har 
ett järngrepp om rivningsmarknaden ifråga 
om utlastningsutrustning är ändå Bobcat. Det 
finns nästan inte en rivningsarbetsplats utan 
en Bobcat. Besöker man en renoveringsrivning 
i en innerstad som Stockholm får man näst 
intill passa sig. Det är ibland som i en myr-
stack där Bobcats åker fram och tillbaka och 
transporterar rivningsmaterial till störttrum-
mor som ofta utgöras av hisschakten. Bobcats 
S- och T-serier utgör fortsatt ledarna ifråga om 
den här typen av utrustning. Men även Bob-
cats minigrävare används flitigt för rivningsar-
beten både inom- och utomhus.

ELDRIVEN E10 FRÅN BOBCAT
På Bauma visade Bobcat ett par intressanta ny-
heter. Särskilt intressant var prototypen av en 
fullt ut fungerande elektrisk modell E10. E10 
är en mikromodell och en av de mest populär 
i Bobcats produktserier. Ny var också grävaren 
Bobcat E57W stage 111B. Den nya grävaren 
är utrustad med en Bobcat D24 dieselmotor 
som levererar 4 procents ökad kraft (42,5 kW) 
förenat med hela 7 procents sänkt bränsleför-
brukning.   

NYHETER FRÅN CASE
Men Bobcat är inte ensamma i kategorin skid-
steers. På Bauma lanserade tillverkaren Case 
sin nya SV300. Man visade även SV280. Ma-
skiner har gjort mycket robusta med slittåliga 
ingående material för att klarar tuffa rivnings-
förhållanden. Exempevis är dörren i hytten 
kraftigt förstärkt för att skydda operatören. 
Förstärkningar finns även i ta, sidor och skydd 
över strålkastare och bomcylindrar. 

NY DUMPER FRÅN AUSA
En annan nyhet är spanska tillverkaren 
Ausas nya dumper AUSA D 1000 APG som 
premiärvisades i samband med att Carlsson 
& Co invigde sina nya lokaler i Falkenberg i 
april. Maskinen kännetecknas av kompakt-
het och väger endast 5000 kg. Den är försedd 
med sviveltippning på 180° och har en topp-
hastighet på 38 km/h. I maskinen sitter en 
DPF diesel med partikel filter. Maskinen kla-
rar stigningar på 60° och har kameror både 
fram och bak och en 7 tums skärm inne i 
hytten. Operatören sitter så att han alltid ser 
lasten både vid lastning och när man ska tip-
pa. Rymlig hytt med bra sikt åt alla håll och 

med värme. Även bra ventilation på som-
maren. Maskinens kapacitet ligger 10000 kg 
och 4790 liter och sist men inte minst har 
den ett konkurrenskraftigt pris. Shamrock är 
generalagent för AUSAs teleskoplastare och 
dumpers.

VOLVOS NYA 3- 
OCH 4-TONS MINIGRÄVARE
Sist ut i den här korta sammanställningen 
är de nya minigrävarna ECR35D, EC35D och 
ECR40D från Volvo Construction Equip-
ment som  är utrustade med bekväma hytter 
och avancerade, lättanvända reglage för pre-
cis styrning. Med en välbeprövad konstruk-
tion i botten har kompaktgrävarna ECR35D 
och ECR40D med kort svängradie utfor-
mats för att arbeta med kraft och precision 
i trånga utrymmen. Den mer konventionella 
EC35D har en liknande konstruktion och ger 
mycket hög komfort, höga prestanda och 
mångsidighet. Med enkelt underhåll, stor 
mångsidighet och högre effektivitet ger de 
nya modellerna ökad produktivitet i många 
olika applikationer.

Volvos nya grävmaskiner i tre- och fyra-
tonsklassen har robusta, rymliga och bekvä-
ma hytter utrustade med FOPS-, TOPS- och 
ROPS-skydd. Den breda dörren och tre kon-
taktpunkter gör det säkert att kliva in i och 
ut ur hytten, något som är särskilt viktigt 
för dessa mindre maskiner där förarna ofta 
behöver lämna hytten. Förarstolen och kon-
solen har många inställningsmöjligheter och 
är monterade på samma upphängning, vilket 
ger bra dämpning av stötar och vibrationer, 
minskar förarens trötthet och gör det enklare 
att manövrera maskinen, oavsett underlag. 

I PD 2 brukar vi alltid publicera vårt kompaktlastartema men med anled-
ning att rapporteringen av mässan Bauma upptar ganska mycket plats i 

tidningen delar vi upp kompaktlastartemat i två utgåvor.

Rivningsplatsens slitvargar



STOCKHOLM 08-564 899 60  |  KRISTIANSTAD 044-24 40 10 
MALMÖ 040-22 22 04  |  GÖTEBORG 031-24 40 05

NYA MODELLER 
1,5 – 8 TONS MINIGRÄVARE. 

MYCKET HÖG KOMFORT OCH KVALITE.

FRÅN NORR TILL SÖDER
FÖRSÄLJNING & SERVICE
CE-MÄRKTA MASKINER
RESERVDELAR INOM 24 TIM

WWW.BOBCAT.SE
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Jerneviken har sedan några år tillbaka haft 
en kraftig tillväxt i Stockholmsregionen. 
Trenden ser ut att hålla i sig och man vill 

nu möta upp detta genom att ge Stockholms hål-
tagare ännu bättre service. Filialen kommer att 
innebära ett ”Showroom” där man kan se, känna 
på och testa Jernevikens produkter och erbjuda 
ett hämtlager för en stor del av sortimentet. 

Man kommer även att tillsätta en eller två 
utesäljare i regionen inom en snar framtid, för 
att kunna möta kunderna mer frekvent.

“Stockholm, Göteborg och Malmö kommer 
som alla vet ha omfattande renoveringar samt 
om- och nybyggnation under kommande år. 
Det känns kul att vara mer tillgänglig för våra 

stockholmskunder genom att finnas på plats 
och kunna leverera förnödenheter med sam-
ma korta ledtider som vi gör i Göteborg och 
Malmö”, säger Owe Persson, Jernevikens VD 
och grundare.

I Malmö har man Burlövs Maskin som 
samarbetspartner och som håller ett gott lager 
med stativ, klingor, borr etc. Anders på Burlövs 
levererar och demonstrerar vid behov. 

Jernevikens utesäljare Torsten Lindvall har 
en bra mötesplats och ett lager hos Burlövs för 
sina kunder i södra Sverige.

Vad gäller Stockholm så har man sedan 
många år tillbaka en mycket bra relation med 
Pelles Diamant som är samarbetspartner i 

Stockholm och sköter allt från maskinservice, 
lödning av borr och klingor till att hålla eget 
lager med företagets produkter. Tanken är att 
Pelle även i fortsättningen kommer att vara ett 
viktigt ankare och en representant för Jernevi-
ken. Därför har man valt att lägga sitt lager och 
utställning i Stockholm vägg i vägg med Pelles 
nya lokal i Skärholmen/Sätra. 

“Lokalen håller just nu på att inredas och 
lagret fylls på undan för undan. Just nu pågår 
rekrytering av en utesäljare som skall passa både 
oss och branschen. Målet är att ha full service till 
hösten, dock har vi Pelles Diamant som självklart 
redan nu finns på plats som kan demonstrera 
och leverera ur vårt sortiment”, säger Owe.

Jerneviken öppnar 
filial i Stockholm

D i a m a n t v e r k t y g ,  h å r d m e t a l l v e r k t y g  o c h  m a s k i n e r  f ö r  b y g g i n d u s t r i n

  Huvudkontor Båstad:     Göteborg:    Solna:
      Box 1070  0431-710 00        Marieholmsg. 10B 031-19 88 80      S:t Ansgars väg 6    08-23 29 00 
269 21  Båstad     info@midhage.se  415 02  Göteborg      info.gbg@midhage.se  169 51  Solna       solna@midhage.se www.midhage.se

Se våra golvsågar!

                             
                           Manuella
Midhage MGS550-4 4 kW Ø:  556 mm    Vikt: 95 kg
Sundt GS675 7,5 kW Ø:  600 mm    Vikt: 112 kg
Sundt GS800/ GS811 7,5/ 11 kW Ø:  800 mm    Vikt: 185 kg
Sundt GS15 11 kW Ø:  1000 mm    Vikt: 280 kg

                            Halvautomatiska
Sundt GSA20/ GSA25 15/ 18,5 kW Ø: 1000 mm    Vikt: 350/ 360 kg 
Sundt GSA20LS/ GSA25LS 15/ 18,5 kW Ø: 1200 mm    Vikt: 350/ 360 kg

                             Helautomatiska
Sundt GXL20/ GXL25 15/ 18,5 kW Ø: 1000 mm    Vikt: 470/ 480 kg
Sundt GXL20LS/ GXL25LS 15/ 18,5 kW Ø: 1200 mm    Vikt: 470/ 480 kg

Nyhet!Nyhet!

Vår egen kompakta och lättarbetade golvsåg MGS 550 har fått sällskap av 
det kompletta programmet med golvsågar från Sundt - kända för sin höga 

kvalitet och funktionella design.



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.

DET FARLIGA ÄR DET DU INTE SER

Nu kan du också beställa 
i vår nyöppnade 
webbshop!
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En populär lösning för rengöring av tankar, 
behållare och större rör är tankspolnings-
munstycken med vertikala och horison-

tella rotorarmar, som riktar en högtrycksvat-
tenstråle mot innerväggarna så att smutsen 
löses upp. KAMAT har tagit fasta på denna 
princip, som ofta används inom bland annat 
den kemiska och petrokemiska industrin, och 
har vidareutvecklat den i vissa viktiga punk-
ter. Nu presenteras resultatet, nämligen TWK 
200/1500 Air. Några av de viktigaste skillna-
derna mellan TWK 200 och de spolningsmun-
stycken 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 ren-
göringssystemet till varje enskild uppgift, det 
vill säga till aktuell nedsmutsningsgrad.

LÄGRE ENERGIFÖRBRUKNING 
OCH SNABBARE ARBETSRESULTAT
Systemet kan aktivt styras till ställen som är 
kraftigt nedsmutsade så att dessa rengörs sär-
skilt noggrant, vilket sparar både tid och en-
ergi. Eftersom systemet drivs pneumatiskt och 
inte via vattentrycket kan den fulla hydrauliska 
effekten användas för den faktiska funktionen, 
det vill säga rengöring. I praktiken innebär 
denna innovativa funktion att inte minst kom-
plexa rengöringsarbeten kan utföras betydligt 
snabbare. Om rengöringsresultatet inte är 
tillfredsställande måste tankspolningsmun-
stycket inte tas ut ur tanken och justeras om. 
Istället kan användaren till exempel öka varv-
talet, ändra rotationsriktningen eller specifikt 
rengöra de områden som fortfarande är smut-
siga bekvämt med hjälp av en fjärrkontroll.

ETT VIKTIGT STEG MOT EN 
HELAUTOMATISK TANKRENGÖRING
Fördelarna med TWK 200/1500 Air är tyd-
liga, men enligt KAMAT är de endast ett steg 
på vägen mot det egentliga utvecklingsmålet. 

Tankspolningsmunstyckets externa styrning 
lägger nämligen grunden för en helautoma-
tisk, behovsanpassad rengöring av tankar och 
behållare. Nästa steg är att ersätta fjärrkontrol-
len med ett visualiseringssystem (t.ex. genom 
scanning före rengöring), som kommunicerar 
med styrningen och gör det möjligt att genom-
föra en helt automatisk tankrengöring, där all 
smuts tas bort på ett snabbt, målinriktat och 
varaktigt sätt. Under de närmaste månaderna 
kommer KAMAT att sträva efter att uppnå 
detta mål och TWK 200/1500 Air är ett viktigt 
led i denna vidareutveckling.

FAKTA OM KAMAT
KAMAT GmbH grundades 1974 som europe-
iskt dotterbolag till en ledande amerikansk 
pumptillverkare, och såldes 1979 till den då-
varande vd:n Karl Sprakel. Idag sysselsätter 
KAMAT GmbH mer än 100 anställda under 
ledning av Jan Sprakel och Andreas Wahl. Tack 
vare sitt samarbete med partner i mer än 50 
länder på alla kontinenter, kan familjeföretaget 
erbjuda kundservice över hela världen. Upp till 
85 % av produkterna omsätts i länder utanför 
hemlandet Tyskland. De viktigaste kunderna 
är tjänsteföretag från alla industrigrenar, men 
även direktkunder inom den kemiska och pet-
rokemiska industrin, stålbranschen, varvsin-
dustrin, processtekniks- och byggbranschen.  
KAMAT är dessutom ledande tillverkare av 
specialpumpar för kolindustrin.

www.kamat.de 

KAMAT PRESENTERAR TANKSPOLNINGS-
MUNSTYCKE MED NYA FUNKTIONERMatek AB utökar sortimentet av 

kvalitétsmejslar till hydraulham-
mare genom sin engelska till-

verkare P&V.  Matek kan nu tillverka och 
leverera mejslar till ännu fler förekom-
mande hydraulhammare på marknaden. 
P&V tillverkar även kundanpassade mejs-
lar enligt kundens eget önskemål. 

 Mateks mejslar är tillverkade av en 
speciellt utvald stålskvalitet som utveck-
lats genom ett rigoröst program för forsk-
ning och utveckling. Mejslarna värmebe-
handlas i P&V:s moderna anläggning för 
att skapa maximal hårdhet, slaghållfast-
het och hållbarhet. Detta för lång håll-
barhet och högsta motståndskraft mot 
slitage vid krävande rivningsarbete, skut-
knackning i berg och gruvor, demolering 
av betong, tegel samt för vägarbeten, tjäl-
knackning, asfaltbrytning mm.

 P & V mejslar tillverkas och bearbe-
tas i en modern fabrik, som utnyttjar de 
allra senaste maskinerna och den senaste 
tekniken, för att säkerställa att de färdiga 
mejslarna uppfyller de högt ställda krav 
på kvalitet som förväntas av våra kunder 
över hela världen.

 
NÅGRA FÖRDELAR MED 
MATEK AB:S KVALITÉTSMEJSLAR
· Bredaste sortimentet i världen med   
 högsta kvalitet på mejslar
· Specialutformad slagyta som skonar   
 slagkolven och förbättrar slagkraften
· Pågående forskning och utveckling för  
 att säkerställa bästa stål och verktygs- 
 teknik
· Omfattande kontroll och uppföljning
· Ständig kontakt med hammar-  
 tillverkare för optimal feedback
· Mejslarna är lackerade för att motstå  
 rostangrepp
· Flexibel tillverkning tillåter produktion  
 av mejslar enligt kundens eget önskemål
· Alla produktions- och behandlingspro- 
 cesser genomförs i samma fabrik vilket  
 ger total kvalitetskontroll   

Kvalitétsmejslar

Lagom till mässan Nordbygg lanserade 
svenska återförsäljaren ByggVärmeMaski-
ner en ny luftrenare för byggen från tyska 
tillverkaren Heylo. Modellen heter Heylo 
FT 1200 och är bland annat försedd med ett 
multifunktionsfilter för luftrening och fil-
trering med luftundertryck. Heylo FT 1200 
med Hepa som standard. Heylo FT 1200 
är ett utmärkt val när åtgärder skall tas för 
att så långt som möjligt utesluta risken för 
spridning av skadliga partiklar. Heylo FT 
1200 är utmärkt att kombineras med un-

dertryckssystemet DSD 3.0. Heylo FT 1200 
kan förses med filterpatron F9, H14 eller 
aktivt kol beroende på applikationen. Fil-
terpatronen skyddas av tre stycken förfilter 
i filterklass G4. Den utgående luften kan 
ledas ut ur byggnaden via tre luftslangar 
om så önskas. Heylo FT 1200 luftmängd är 
steglös upp till 3200 m3/h och enheten vä-
ger 48 kg och är försedd med bakre hjul för 
enkel förflyttning. Produkten mäter 1010 x 
460 x 710 mm.

www.bvm.se

Ny Heylo från ByggVärmeMaskiner



IF IT’S NEW,
IT’S HERE.Find out first at www.conexpoconagg.com/future

Get the ultimate view of where construction is going.

IMAGINE WHAT’S NEXT.
Join us at CONEXPO-CON/AGG 2017 for a never-before-seen look at 
where your industry, your career, and your business are headed.

The show is advancing to a new level and there is a buzz already 
starting. You can be a part of it.
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Med mässan Bauma och andra viktiga mässor i kalendern i år tar till-
verkarna tillfället i akt för att visa sina nya produkter. Detta gäller även 

tillverkarna av hydraulhammare. I det här numret av PD publicerar vi 
vår årliga Hydraulhammarspecial som tidningen gjort sedan 1995.

PDs 
HITLISTA
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I årets Hydraulhammarspecial finns en hel 
del nyheter. Kanske inte jättemånga hy-
draulhammarnyheter dock så vi kommer 

att komplettera med en del andra nya demole-
ringsverktyg. Och allt nytt som nämns visades 
förstås på mässan Bauma tidigare i vår.

FURUKAWA ROCK DRILL 
NYA PRODUKTER PÅ BAUMA
Furukawa Rock Drill har genom återförsälja-
ren Amas Svenska AB fått ett starkt fäste på 
den svenska marknaden under åren. Lagom 
till Bauma och andra svenska mässor lanserar 
man fem nya modeller i FX-serien. Man släpp-
te även primärkrossar i VXB-serien rälssaxen 
RC22ER.

De fem nya hydraulhammarmodellerna har 
arbetsvikter mellan 69 kg till 275 kg och är kon-
struerade för användning på bärare som sträck-
er sig från 0.5 till 7 ton. De är utrustade med ett 
justerbart tryck/flöde justerare för att säkerstäl-
la optimal prestanda för varje typ av bärare.

FRD erbjuder dessa små hammare i tre 
olika utförande. Modellerna FX15 till Fx55 i 
standardversioner, Fx25 S till Fx55 S i en tyst 
version och Fx25 XS till FX55 XS i extra tyst 
versionen. FX-serien levereras med utbytbara 
delar. FRD har också utökat sin FXJ-serie med 
två nya modeller vilket ökar intervallet till sex 
modeller för användning på 9- till 75-tons 
grävmaskiner.

FRD visade också tre modeller av VXB-serie 
av primärkrossar för grävmaskiner med vik-
ter från 2 till 13t. VXB-serien har en kompakt 
design, stor käftöppning och hög krosseffekt. 
Krossen har ett integrerat boostersystem, som 
gör det möjligt för mindre grävmaskiner, med 
begränsad arbetstryck, att uppnå ökad kraft. 
Alla modeller är utrustade med FRD hydrau-
liska rotationssystem för exakt positionering. 
Som med andra FRD-verktyg är krossarnas 
kropp och käftar gjorda i Hardox. Beroende 
på modell, är käftarna försedda med utbytbara 
tänder.

Dessutom visade FRD sin första järnvägs-
klipp, RC22ER. Alla nuvarande rälstyper upp 
till 900N/mm2 med profil storlek S7 UIC 60/60 
UNI kan skäras med den nya klippen. En kraft 
på hela 1,390kN och kinematik hos den rörliga 
käften, som har en öppning på 225mm, ger den 
nödvändiga kraften för att klippa alla vanliga 
profiler, samt UIC 60 profiler.

RC22ER är konstruerad för användning på 
21 till 35 tons grävmaskiner. Verktyget väger 
knappt 2.5 ton. Modellens knivar kan roteras så 
att alla fyra sidorna av knivarna kan användas. 
Det omvänt monterade hydraulcylindern har 
maximalt skydd vilket ger längre service- och 
underhållsintervaller.

ATLAS COPCO 
MB 750 HYDRAULHAMMARE
Atlas Copcos senaste tillskott till sitt sortiment 
av hydraulhammare, MB 750, uppnår enligt 
tillverkaren upp till 54% mer slagprestanda 
jämfört med sina föregångare.

Effektiviteten hos MB 750 härrör från en 
kombination av olja, gas och energiutvinning 
genom att utnyttja rekyleffekten. Detta ökar 
uteffekten av brytaren utan att öka den hy-
drauliska ineffekten hos bäraren, vilket resul-
terar i lägre bränsleförbrukning under drift. 
Detta gör MB 750 idealisk för exempelvis riv-
ning, schaktning och grävning, tunneldriv-
ning, och speciella applikationer, såsom un-
der vatten. MB 750 erbjuder mycket effektiv 
ljud- och vibrationsdämpning, med garanterad 
ljudeffektnivån 118 dB (A), mätt enligt direktiv 
2000/14 / EG. Atlas Copcos VibroSilenced sys-
temet isolerar slagmekanismen akustiskt från 
externa styrningssystemet och hjälper till att 
förhindra skadliga vibrationer till bäraren och 
operatören.

En annan ny funktion på MB 750 är extra 
långa stödstag som ger maximal kontaktyta 
mot verktyget och den nedre hammaren, och 
kan användas på båda sidorna för ökad servi-
celivslängd.

MB 750 finns som tillval med DustProtec-
torTM II, en två-stegs tätningssystem med gro-
va och fina vindrutetorkare som minskar in-
trängning av damm i den nedre hammardelen. 
DustProtectorTM II också håller smörjmedlet 
runt slit bussning för en längre tidsperiod, vil-
ket sänker fettkonsumtion. Systemet reducerar 
slitage på bussningar och hammaren och skyd-
dar mot skador.

NYA PRO HAMMARE FRÅN RAMMER
Efter den framgångsrika lanseringen av 4099 
PRO har Rammer släppt två nya PRO hamma-
re. Rammer 2577 PRO och Rammer 5011 PRO 
är lämpliga för bärare i 21 till 32 ton och 43 till 
80 ton respektive. Den 1.94 ton tunga Rammer 
2577 PRO och den 5.3 ton tunga Rammer 5011 
PRO är baserade på Rammer 2577 och 5011. 
Båda har utrustats med tomslagseliminering 
som fungerar oberoende av arbetsläge, ökad 
livslängd med mera. Dessa standardfunktioner 
backas upp av en rad förbättringar som hjälper 
PRO-serien för att tåla extrema arbetsförhål-
landen som en tät maskinkropp som förhin-
drar inträngning av damm och smuts. En övre 
täckplatta har förseglat genom öppningar 
för stubb hydraulslangar, och har samtliga 
slanganslutningar för olja, fett, luft och vatten 
förseglats väl så inget damm och smuts tränger 
in. PRO-hammarna har en robust konstruk-
tion och slitplåtar som gör de perfekta för hori-
sontella arbetsuppgifter. 

PDs 
HITLISTA
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CHICAGO PNEUMATICS 
NYA RX 30 OCH RX 38
Perfekt för tung industriell rivning, renove-
ring av byggnader, vägbyggen, bergavverk-
ning, dikning, gruva och stenbrott applikatio-
ner, Chicago Pneumatic RX 30 och RX 38 är 
kraftfulla nog att hantera de svåraste applika-
tioner. RX 30 och RX 38 funktion bygger på en 
hybridfunktion med gas/olje-teknik och färre 
rörliga delar. Hammarna är buller och vibra-
tionsdämpande och har en intern styrventil 
vilket enligt tillverkaren gör RX-hammarna 
till några av de tystaste och mest kraftfulla på 
marknaden. RX 30 väger 2,2 ton och är idea-
lisk för ett brett spektrum av applikationer. 
Effekten ligger på upp till 620 slag/min och är 
avsedd för bärare mellan 25 till 40 ton. RX 38 
har en slagfrekvens på 590slag/ min och väger 
2.6 ton och är lämplig för bärare mellan 25 till 
43 ton.

MONTABERTS NYA SMÖRJLÖSNING
Ett sätt att öka livslängden på slitdelar är effek-
tiv smörjning. Montabert hammare kan utrustas 
med automatiska smörjstationer med smörjpa-
troner monterade på hammaren elller på bära-
ren för större hammarmodeller. För Montaberts 
tyngsta hammare kan smörjstationen förses med 
tillräckligt fett i en vecka innan påfyllning.

NYA CAT H80E/ES 
Den nya hammaren Cat H80E/Es är  avsedd 
för hela skalan av Cat grävlastare och 307 och 
308 grävmaskiner. Hammaren finns i både 
konventionella versionen H80E och tystade 
H80Es. Den nya hammaren, som ersätter 
H75E/Es modell, har konstruerats och tillver-
kats av Caterpillar, som är den enda globala 
tillverkaren som bygger både hammare och 
bärare. Den H80E/Es levererar 1,356J energi på 
600 till 1,500slag/min.

Den H80E/Es har en lättare arbetsvikt, 
jämfört med sin föregångare, vilket resulterar 
i ökad arbetsstabilitet och ökad bränsleeko-
nomi för bäraren. Dessutom accepterar den 
nya hammaren ett bredare spektrum av hy-
drauliska oljeflöden, vilket gör att H80E/Es 
kan användas med en mängd olika typer av 
bärare.

E-seriens hammare bygger på D-seriens 
funktioner, bland annat en automatisk av-
stängningssystem som omedelbart stoppar 
hammare drift när verktyget bryter igenom 
materialet. Ljuddämpning är en standard-
funktion för H80Es.

H80E/Es använder ett gasdriven system 
som håller konstant effekt mellan servicein-
tervallerna. E-seriens hölje har en krökt profil 
som överför krafter till botten av hammaren. 
Hammaren är också dimensionerade och for-
mad att krypa under en traktorgrävares bom 
för enkel transport.

Hammarinställningar är förprogramme-
rade i Cat grävarnas styrsystem, vilket gör att 
oljeflödet och trycket är fullt justerbart. Den 
faktiska arbetstiden för hammaren kan re-
gistreras för schemalagt rutinunderhåll. 

019-24 59 59 • www.demcom.se
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Under den senare tiden har tillverkaren 
Pullman Ermator släppt en del nya 
tillbehör som exempelvis ett antal nya 

dammkåpor som underlättar arbetet för entre-
prenörerna.

DAMMKÅPA 125 
OCH 180 MM STANDARD
Dammkåporna 125 mm och 180 mm är små 
och smidiga dammkåpor som går snabbt och 
enkelt att montera. Kåporna passar de mest 
vanligt förekommande handslipmaskinerna 
på marknaden och de levereras med flera olika 
anslutningsadaptrar för att passa alla tänkbara 
handslipar. Dammkåpa 180 mm har en upp-
vikbar kant för att kunna slipa intill kanter och 
lister.

 
DAMMKÅPA PREMIUM 
150 OCH 180 MM
Kåporna finns också i så kallade premium-
modeller med högre kvalitet och slittålighet. 
Egenskaperna är dock de samma att de är små 
och smidiga samt kan snabbt och enkelt mon-
teras. Även premiumkåporna passar de mest 
vanligt förekommande handslipmaskinerna 
på marknaden och de levereras med flera olika 
anslutningsadaptrar för att passa alla tänkbara 
handslipar. Dammkåpa Premium 180 mm har 
en uppvikbar kant för att kunna slipa intill 
kanter och lister.

www.pullman-ermator.se

Dammkåpor 
FRÅN PULLMAN

6000XT är den senaste produkten från 
irländska Portafill. 

Maskinen som lanserades på Bau-
ma i München är en finsikt med en del inno-
vativa lösningar som särskiljer den från öv-
riga maskiner på marknaden. Modellen som 
visades var en 3-däckad sikt med Dual Power 
vilket innebär att användaren har flexibilite-
ten i att ha en dieselmotor ombord men ges 
möjligheten att driva maskinen med extern 
elkälla från nätet eller från ett krossverk. 

SIKTLÅDAN
Siktlådans längd är av betydelse vid finsorte-
ring och 6000XT är designad primärt för att 
stå i linje med ett krossverk och producera 
finfraktioner. Siktlådan är en nyutvecklad 
variant på 4900X1200mm och är uppdelad i 
två längdspända siktnät på varje däck. Slaget 
i 6000XT är aggressivare än i konventionella 
finsiktar och påminner mer om det effektiva 
slaget i grovsikten 5000CT. Detta medför att 
kapaciteten i 6000XT är högre än i siktar av 
motsvarande storlek.

Vinkeln på siktlådan är hydrauliskt ställ-
bar för optimal gradering av materialet. 

En av de unika funktionerna är att sor-
teringsverket kan ändras mellan 2- eller 
3-däckad sikt eftersom det nedersta sikt-
däcket enkelt bultas på eller av. Detta inne-
bär att kunder som investerat i ett 2-däckat 
verk inte behöver investera i ett helt nytt verk 
om behovet att få ut en fjärde fraktion skulle 
uppstå, de behöver bara komplettera med det 
understa däcket och en extra vingtransportör.

Denna egenskap är unikt för Portafill, en-
ligt svenska distributören Biocare.

TVÄTTSIKT
6000XT är som standard förberedd för att om-
vandlas till en tvättsikt. Maskinen kan i både 
2- och 3-däckat utförande utrustas med upp-
samlingslåda för vatten och ett system med 
spraydysor över samtliga däck. Ett nyutveck-
lat avvattningshjul finns också som tillval för 
att tillvarata finfraktionen som spolas ut med 
vattnet. Detta innebär att användaren inte be-
höver investera i en separat tvättsikt utan kan 
använda samma sorteringsverk till att torrsikta 
och att tvätta. En stor kostnadsbesparing och 
lär vara unikt för Portafills maskiner.

TRANSPORT
6000XT har en transport längd på pre-
cis under 12 meter och en transport höjd 

på 2900mm. Avlägsnandet av några skydd 
medger att maskinen kan transporteras in-
uti en 40 fots sjöcontainer eller Euro Liner 
trailer. Den 3-däckade versionen väger in 
på 23400kg och den 2- däckade hamnar på 
20500kg. 

Maskinens kompakta mått och låga vikt 
gör att den transporteras utan några krav på 
tillstånd. Larvunderredet möjliggör enkel 
förflyttning på arbetsplatsen.

TRANSPORTÖRER
Ving-transportörerna på 6000XT har en ny 
design som gör dem starkare och lättare. 
Alla hydraulledningar löper på insidan av 
bandet vilket skyddar dem från skador och 
ger ökad livslängd.

Fronttransportören är en unik design där 
bandet normalt sett hade vikts upp mot ma-
skinen. Portafill har sparat transportlängd 
genom att fronttransportören skjuts tele-
skopiskt ut i arbetsläge. Denna funktion är 
en av orsakerna till att man kunnat designa 
siktlådan så lång och ändå kunna bibehålla 
ett kompakt transportmått under 12m. I ar-
betsposition är stackhöjden för front bandet 
4 meter för den 2-däckade varianten.

Med det tredje däcket monterat viks den 
extra vingtransportören i likhet med ett 
annat Portafill patent vågrätt efter maskin-
kroppen och behöver alltså inte demonteras 
för transport. 

Ytterligare en unik funktion som tidigare 
bara erbjudits i Portafills grovsikt 5000CT är 
en 2 i 1 funktion som medger att en fraktion 
kan ”blindas” bort vid behov. 

DUAL POWER
6000XT är i grunden en dieselhydraulisk 
maskin med en Deutz dieselmotor om-
bord. Som tillval erbjuder Portafill för första 
gången en Dual Power drift som medger att 
sorteringsverket kan drivas elektriskt av en 
extern elkälla som ett krossverk, elverk eller 
via elnätet. 

MATARFICKAN
Över den 5 kubikmeter stora matarfickan finns 
ett fjärrstyrt hydrauliskt tippgaller som har 
dubbel vikning. Det tippar som traditionella 
tippgaller av överfraktionen men kan även tip-
pas i längsled för att underlätta matning från 
krossverk. Som tillval erbjuds en utökad ma-
tarficka och även en vibrerande försikt.

 www.biocare.se

Portafill 6000XT sorteringsverk 



Nytt och mobilt för

Mobil krossning av rivningsrester och annan typ av avfall fort-
sätter att öka i takt med att miljölagstiftningen förändras och 
skärps. Det kanske dock inte är fråga om samma ökning som 
för några år sedan men å andra sidan ökar mängden återvin-
ningsapplikationer och material som numera kan återvinnas 
och det innebär ökade intäkter för de entreprenörer som sat-
sar på återvinning.
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RECYCLINGUPPDRAG

Vad som märkts på marknaden är att 
återvinningen i samband med rivnings-
arbeten konsoliderats. Enskilda entre-

prenörer kanske inte satsar på egen utsträck-
ning i egna krossar och siktar som för några 
år sedan. Tendensen är nu mera att vissa en-
treprenörer specialiserat sig på återvinning av 
olika typer av material och etablerat depåer där 
de tar emot externt material. Det har blivit de-
ras affärsidé. På mässan Bauma visades en del 
nyheter och nedan följer en kort sammanställ-
ningen över en del av nyheterna.

NYA 35 FRÅN DSB
Österrikiska tillverkaren dsb Innocrush lanse-
rade sin nya dsb Innocrush 35 med den inbygg-
da siktboxen IS2. Materialintagsöppningen har 
gjorts bredare och dsbs så kallade Innodrive 
Concept utan koppling är nu standard på alla 
dsbs maskiner. 35ans huvudmatarband har 
gjorts längre och brantare som ger en positiv 
effekt på utlastningshöjden. 

BEPRÖVAD TEKNIK 
FRÅN SANDVIK BLIR MOBIL
Sandvik Construction lanserar den sekundära 
konkrossar QS331 utformad för att klara stora 
foderstorlekar och uppnå höga produktions-
kapaciteter. Sandviks spindelkrossar har visat 
sig effektiva i stationära tillämpningar i över 30 
år. Denna beprövade teknik har nu använts i 

mobila dieseldrivna larvbandsburna krossverk 
vilka erbjuder användarna en mycket hög pre-
standa och produktkvalitet. 

METSOS SLIT OCH DRA
Metso har lanserat den mobila M & J PreShred 
4000 i två versioner som larvbandsburen och 
en som släpvagn. Båda modellerna har möjlig-
het att hantera alla typer av avfall på nästan 
vilken plats som helst. Med enkel användning 
och enkelt underhåll uppfyller maskinerna väl 
kraven på återvinning och återvinningsbran-
schen.

DOPPSTADT OCH SILTBUSTER
Den österrikiska tillverkaren Doppstadt och 
dess partner Siltbuster har lanserat Gritbus-
ter. Maskinen är en ny mobil tvätt och åter-
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vinningssystem för vått avfall som eliminerar 
tidigare tidskrävande och dyr behandling av 
avfallmaterial med konventionell utrustning. 
Maskinen lämpar sig väl även för sortering 
och separering av grova och fina material från 
byggen och rivningsrester. I Gritbuster-serien 
ingår två modeller med olika metoder och ka-
paciteter. Gritbuster WT-100 klarar upp till 
15t/h. Gritbuster WT-250 avvattnar materialet 
och har en kapacitet  upp till 25t/h.

RUBBLE MASTER 
UPPGRADERAR SIN GO-SERIE
Rubble Master har framförallt vidareutvecklat 
sin GO-program och på Bauma visade man 
sin uppgraderad maskiner RM70GO! 2.0, RM 
90GO! Och RM100GO!. Man visade också en 
ny generation av siktar i MS 105, MS 125 och 
det nya hydrauliska återmatningsbandet RFB.

FLERA NYHETER FRÅN KEESTRACK
På årets MaskinExpo, den 26-28 maj, visar 
Fredheim Maskin jordsorteringsverket Keest-
rack K1 Combo Soil. Sorteringsverket lanseras 
som ett prisvärt alternativ för den som exem-
pelvis vill producera matjord eller har behov av 
att splittra två fraktioner.

Keestrack Combo Soil är baserat på succén 
Keestrack Combo och använder sig av samma 
sikt, KT 27/12 (Heavy Duty) 2 700 x 1 200 mil-
limeter, på två däck. Det ger en total skiktyta 
på 6,5 kvadratmeter.

Toppdäcket har normalt svetsad siktduk 
(maskor 80 x 80 millimeter). Underdäckets duk 
(maskor 20 x 100 millimeter) är särskilt anpas-
sad för matjordproduktion. Toppdäck i Hardox 
finns som tillval, likaså annat underdäck.

Keestrack K1 Combo Soil finns med larver 
eller fast monterat på ett lastväxlarflak. Som 

tillval finns möjligheter att få sorteringsverket 
med en kombination av larver och lastväxlar-
utförande.

Andra nyheter från Keestrack är modellen 
B2 som väger 30 ton med en käftöppning på 
en meter samt Keestrack R4 med en påbyggbar 
sikt för överstorlekar. Ny är också Keestrack 
R8 som är en slitvarg med kapacitet upp till 
450t/h. 

NY STÖRRE SIKT FRÅN ANACONDA
”DF514 är mångsidig, robust och produktiv. 
Den är ett spännande tillskott till Anacondas 
produktprogram av kvalitativa sorterings-
lösningar. Storleksmässigt är denna maskin 
intressant för många som har behov av sorte-
ring av exempelvis rivningsmassor, slagg med 
mera”, säger Svend M. Andersen, VD på åter-
försäljaren Andersen Contractor AB.

Den nya DF514 är verkligen ett steg upp i 
maskinstorlek jämfört med Anacondas tidi-
gare modell DF512. DF514 har en 17% större 
2-däcks siktbox som mäter hela 4.27x1,52 me-
ter. Inställbar siktvinkel 15° - 19°. Hydrauliskt 
höjbar siktbox gör det enkelt att byta siktsåll. 
Maskinvikt på 24,5 ton.

DF514 är utrustad med två stycken hydrau-
liskt fällbara sidor på matarfickan och har tre 
stycken utlastningsband med variabel hastig-
het. Bandvagnsunderredet gör det enkelt att 
förflytta maskinen på arbetsplatsen. Apron 
matare finns som tillval.

Brett användningsområde som innefattar 
bygg- och rivningsavfall, slagg, sten, kompost 
och jord med mera. Enkel transport och an-
vändarvänlig drift är andra kännetecken som 
går igen i Anacondas produkter. Anaconda 
säljs av Andersen Contractor.
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Finska tillverkaren Avant Tecno i Ylöjärvi strax utanför Tammerfors sam-

lade en utvald grupp av europeiska journalister till en pressträff den 

4:e mars. Företaget gav en förhandstitt för pressen på vad man 

skulle släppa i nyhetsväg på Bauma-mässan i april.

 Avant Tecno spänner bågen

En grupp på cirka 40 journalister från 
branscher som bygg, jordbruk, trädgårds-
skötsel och industrihantering samlades 

vid Avant Tecno-fabriken i Ylöjärvi för en dags 
presskonferens och besök vid produktionsan-
läggningen.

EN HEL DEL FINSK SISU
Dagen började med en presentation av företa-
get, försäljningsavdelning och ledning. Avant 
Tecno grundades 1991 och firar 25-årsjubileum 
i år. Grundaren Risto Käkelä är fortfarande 
mycket aktiv i företaget och är vd i verksam-
heten. Risto var ursprungligen konstruktör på 
den välkända Ylöjärvi-fabriken som framförallt 
tillverkade maskiner för jordbrukssektorn. När 
verksamheten lades ner under 1980-talet köp-
te Risto en del av inkråmet från fabriken och 
samlades en grupp kollegor från sitt tidigare 
arbete och grundade Avant Tecno. Med rätt 
anda och en hel del finsk Sisu har Avant Tecno 

vuxit till en av världens största tillverkare av 
midjestyrda kompaktlastare. Försäljnings- och 
marknadschef för verksamheten är Ristos son 
Jani Käkelä som också var värd för hela press-
konferensen i Ylöjärvi.

Avant Tecno har idag cirka 200 anställda 
och de flesta arbetar på anläggningen i Ylö-
järvi. Den totala produktionsytan i Ylöjärvi 
idag mäter 44,000 kvm vilket inkluderar Pil-
kington NSGs fabrik som köptes nyligen och 
ligger granne med Avant Tecno anläggningen. 
Alla maskiner utvecklas och tillverkas i Ylöjär-
vi medan verktygen tillverkas i Estland. Cirka 
80% av produkterna exporteras till marknader 
över hela världen och omsättningen för Avant 
Group ligger för närvarande på lite drygt en 
miljard svenska kronor. Avant-Gruppen består 
av Avant Tecno Oy, Leguan Lifts Oy och tre 
helägda försäljningsbolag i Tyskland, Storbri-
tannien och USA. Försäljningen är global och 
produkterna säljs idag till 55 länder på alla kon-
tinenter. Sedan företaget grundades 1991 har 
utvecklingen varit stark med en kontinuerlig 
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ökning varje år förutom ett litet streck i räk-
ningen 2009 då man upplevde en viss tillba-
kagång. Men vilka gjorde inte det under den 
här tiden.

BRETT SORTIMENT
Produktprogrammet består idag av sju olika 
serier av lastare, 200, 300, 400, 500, 600, 700 
och den helt nya Avant E-serien. Jani Käkelä 
lyfte fram ett antal allmänt starka sidor med 
produkterna. De har en stark och välbalanse-
rad grundläggande konstruktion och ett starkt 
bom-system som också är teleskoperande. 
Bommen är placerad något till höger i fronten 
av maskinerna vilket ger fri sikt för föraren 
och ingen bom som är i vägen. Konstruktio-
nen av maskinerna ger en god stabilitet och 
tillverkaren har arbetat hårt med att också op-
timera ergonomin. I tillägg kan alla modeller 
fås i olika specialutföranden samt att det finns 
mer än 50 olika typer av verktyg till lastarna. 
Vad som gör att Avants lastare sticker ut lite 
extra är nog ändå deras design och den speci-
ella gröna färgen. Förutom lastarna tillverkas i 
det separata bolaget, Leguan Lifts Oy, mobila 
saxliftar. Både liftar och lastare tillverkas i Ylö-
järvi. För några år sedan rapporterade vi om att 
Avant lanserade sin första fjärrstyrda rivnings-
robot Avant 500. Men enligt Jani Käkelä finns 
inga planer för tillfället att lansera ytterligare 
rivningsrobotmodeller. 

På det sätt som Avant-lastarna har konstru-
erats är de även mycket mångsidiga för riv-
ningsändamål och kan nästan användas som 
rivningsrobotar i vissa fall eller användas för 
samma typ av arbete nästan. Bommarna kan 
förses med hydraulhammare, betongsaxar, 
sorteringskopor och gripar och med det te-
leskoperande bomsystemet har lastarna en 
räckvidd på upp till 3,1 m. Den enda stora 
skillnaden är att de inte kan fjärrstyras med 
operatören vid sidan av maskinen. Men vem 
vet om det är något som kommer att komma 
i framtiden för mycket speciella applikationer. 
Vid renoveringsrivningar är det byggnaders 
innanmäte som rivs ut. Avant lastare kan en-
kelt göra olika typer av jobb som exempelvis 
riva med en betongsax. När massorna ligger 
på golvet är det smidigt att byta till skopa på 
maskinen och lasta ut rivningsmassorna. 
Tack vare midjestyrningen kan maskinerna 
röra sig lätt och smidigt i trånga utrym-
men. Avants maskiner är uppskattade på 
byggarbetsplatser i Norden tack vare sin 
mångsidighet.

På den svenska marknaden säljs Avant Tec-
nos produkter av företaget Nordfarm sedan 
många år tillbaka. Det sägs att Nordfarm var 
Avent Tecnos första återförsäljare. Liftarna 
säljs i Sverige av bolaget JR Trading och riv-
ningsroboten av Andersen Contractor AB.

DEN NYA 200-SERIEN
Och nu till de nyheter som presenterades vid 
pressträffen. Avant meddelade att de släpper 
en helt ny 200-serien på Bauma. Samman-
fattningsvis erbjuder den nya 200-serien mer 
kraft, användarvänlighet och fler användar-
applikationer. Dessutom har drift och säkerhet 
förbättrats ytterligare. Den nya serien har till 
exempel en förbättrad snabbkopplingssystem 
för verktyg, bättre synlighet, rymligare cockpit 
och en ny multifunktions display på instru-
mentbrädan. En av de viktigaste nya tekniska 
funktionerna i den nya 200-serien kan hittas 
i chassit. Maskinen är 20 mm bredare och 60 
mm längre än sina föregångare, vilket förbätt-
rar stabiliteten, bland annat. Operatören kan 
se detta särskilt i bättre ergonomi och rymli-
gare benutrymme. Tack vare det nya chassit 
finns också mer lagringsutrymme för verk-
tyg etc. Dessutom, bränsletank och batteri är 
betydligt större än tidigare. Det finns tre nya 
modeller i serien, 220 och 225 som redan är i 
produktion. Avant 225LPG med en låg emis-
sionsmotor kommer att släppas senare under 
våren.

NYA HELELEKTRISKA E-SERIEN
En stor nyhet var den helt nya serien Avant e5 
som visades vid pressträffen och släpptes på 
Bauma. Avant e5 är helt elektrisk det vill säga 
batteridriven och lastarkonceptet ligger i sam-
ma storleksklass som Avant 500-serien. Serien 
erbjuder noll utsläpp, extremt låg ljudnivå och 
låga driftskostnader. E5 har ungefär samma 
tekniska möjligheter som en Avant 500-se-
rien och den kan köras många olika typer av 
verktyg. En batteridriven maskin är särskilt 

väl lämpad för inomhusarbete där ingen eller 
mycket lite ventilation är tillgänglig. Maskinen 
kan arbeta med full kapacitet i ett oventilerat 
utrymme utan att skapa några utsläppsrela-
terade hälsorisker för operatören eller andra 
byggarbetare. Ytterligare fördelar med en bat-
teridriven maskin är den extremt låga ljud-
nivån. Detta ger möjlighet att arbeta även i 
bullerbehörighetsområden eller där minsta 
möjliga störning som orsakas av arbetsplatsen 
buller är en fördel.

De viktigaste kunderna för en batteridri-
ven maskiner är stall, rivning, konstruktion, 
nötkreatursgårdar och jordbruk i allmänhet 
och i vissa industriella tillämpningar. Många 
av dessa kunder behöver en maskin med en 
relativt kort arbetscykel under en arbetsdag, 
därmed är batteriets livslängd inte en så stort 
problem för dem. De kör också ofta inomhus 
där nollutsläpp är oerhört viktigt, eftersom ut-
släppen från förbränningsmotorer kan orsaka 
stora hälsoproblem för operatören, medarbe-
tare och djur.

Avant e5 är utrustad med ett 201Ah bly-
batteri. Den har två separata elmotorer, 6kW 
motor för att driva maskinen och 2kW motor 
för lastare och bomdrift samt yttre hydraulik. 
Avant e5 har ett hydraulikflöde på 30 l/min, 
som gör det möjligt att arbeta med olika Av-
ant verktyg, inklusive hydraulisk hammare 
och olika gripar. Drifttid för Avant e5 varierar 
mycket beroende på vilken typ av arbete den 
utför. Lastaren har en inbyggd batterilad-
dare, vilket gör det möjligt att ladda batterier 
när som helst bara ett 220 volt / 10A eluttag 
finns. Ett batterisystem för utbyte kommer 
att finnas tillgänglig i serieproduktionslastare. 
Detta kommer att möjliggöra snabba byten 
av batterierna och garanterar en kontinuerlig 
heldagsdrift även i tunga och medeltunga app-
likationer. Laddningstid för batteriet till 100% 
batterikapacitet är cirka 5 timmar; till 80% bat-
terikapacitet ca 3 timmar.

www.avanttecno.com
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Familjeföretaget Hydroscand grundades 
1969 och har idag närmare 60 slangservi-
cebutiker runt om i Sverige och c:a 400 

anställda. Verksamhetens fokus utgår från af-
färsidén att montera och distribuera slang och 
ledningskomponenter från en decentraliserad 
och kundnära organisation. Kort sagt, en lite 
närmare slangservice. 

KUNDUNIKA LÖSNINGAR
På Hydroscand Special Hoses i Motala finns 
samlad spetskompetens för att montera kopp-
lingar och komponenter på specialslangar som 
Spir Star högtrycksslang, metallslang och kom-
positslang. Hydroscand Special Hoses arbetar 
ofta efter väldigt speciella önskemål och krav 

på hur slangar och ledningskomponenter ska 
se ut. CAD-ritningar tas fram i samråd med 
kunden, och när ritningarna är godkända pro-
duceras de kundunika kopplingarna i CNC-
maskiner för att sedan monteras på respektive 
slang. Eftersom Hydroscand Special Hoses 
producerar allt på plats ger det snabb service 
och leverans med korta ledtider. 

SÄKERHET OCH NÄRHET
Johan Thyni är platschef på Hydroscand Spe-
cial Hoses och han menar att det är ett antal 
olika faktorer som skiljer Hydroscand från 
konkurrenterna när det gäller erbjudandet till 
vattenbilningsbranschen: säkerhet, närhet, 
snabbhet och flexibilitet.

Som det rapporterades om i 
förra numret av Professionell 
Demolering är vattenbilning 
en stadigt växande yrkesgren. 
Hydroscand AB, som är mark-
nadsledande inom slang och 
ledningskomponenter i Skan-
dinavien, erbjuder snabba, 
säkra och flexibla lösningar 
för vattenbilningsbranschen.

Hydroscand, 
en lite närmare slangservice!
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”All montering av våra slangar för vattenbil-
ning och högtrycksspolning sker centraliserat 
här i Motala, vilket garanterar en hög säkerhet. 
Alla slangar är provtryckta och levereras med 
provtryckningscertifikat. Vi ger också varje 
slang en unik märkning på hylsan. Det ger 
spårbarhet och förenklar efterbeställning. Våra 
filialer är den förlängda armen ut på markna-
den, där vår fördel är en stark lokal förankring. 
Våra kunder ska lätt få tag på de produkter de 
behöver och få svar på sina frågor om vårt pro-
duktutbud och våra tjänster.”

SNABBHET OCH FLEXIBILITET
Hydroscand Special Hoses jobbar främst med 
kundspecifika speciallängder. Det innebär att 

produktionen lätt går att anpassa efter kun-
dens krav och behov.

”Vi gör sällan stora produktionsbatcher, utan 
kanske en, två eller tio olika slangar per beställ-
ning. Det gör oss väldigt flexibla. Vi styr vår 
slangtillverkning på daglig basis och kan leverera 
samma dag eller dagen därpå”, säger Johan Thyni.

HÖGPRESTERANDE SLANGAR
Till vattenbilningsbranschen levererar Hy-
droscand Spir Star- och Waterblast-slang som 
båda är anpassade för extremt höga tryck. Hy-
droscand Waterblast är en gummislang med 
ett arbetstryck upp till 1000 bar. Spir Star är en 
termoplastslang med arbetstryck upp till 3200 
bar. Hydroscand Special Hoses är certifierade 

för att montera Spir Star-slang och är agent 
för varumärket i Sverige. Alla slangar levereras 
färdigmonterade med handhavandeföreskrift 
och är märkta med varningstext. 

”Det är otroligt viktigt med rätt kvalitet för 
att upprätthålla leveranskravet till kunderna”, 
understryker Johan Thyni.

INGENTING ÄR OMÖJLIGT
”Med korta ledtider, flexibel produktion och 
säkra slangmontage med provtryckcertifikat, 
garanterar vi våra kunder snabb och kvalita-
tiv service. Oavsett vilken typ av slang eller 
ledningskomponent det handlar om, har vi 
en lösning. För Hydroscand Special Hoses är 
inget omöjligt”, avslutar Johan Thyni.

Johan Thyni , platschef på Hydroscand 

Special Hoses.

Med sina nära 60 slangservi-
cebutiker i Sverige kommer 
Hydroscand nära kunderna.

Spir Star-slang på rulle för anpassning till 
kundunika längder.

En Spir Star-slang monteras med koppling och 
hylsa. Ett noggrant hantverk.

En Hydroscand Waterblast-slang testas i tryck-
kammaren innan leverans. 

Högtrycksspolning med Spir Star.

Färdigmonterad Spir Star-slang med märkning 
och varningsetikett för högt arbetstryck.

För metallslangar krävs det rejäla kopplingar.
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Det var länge sedan branschförening-
en MaskinLeverantörerna arrang-
erade en mässa i egen regi. Men i år 

händer det genom Svenska Maskinmässan 
som arrangeras på Solvalla i Stockholm mel-
lan 2-4 juni. 

STÖD AV SVENSKA MÄSSAN OCH ME
Dock är det inte helt i egen regi. Man får 
hjälp med själva arrangemanget av Svenska 
Mässan och den arrangeras i samråd med 
branschföreningen Maskinentreprenörer-
na. Med denna mässa ritas årets mässkarta 
om en del, i alla fall under våren. I princip 
samtliga medlemmar i MaskinLeverantö-
rerna ställer ut på den nya mässan vilka är 
omkring 100 företag vilket i sin tur innebär 

att de inte ställer ut på Maskinexpo som ar-
rangeras veckan innan. Och är man som le-
verantör inte med i MaskinLeverantörerna 
får man helt enkelt inte ställa ut. Det står 
inget på mässans hemsida om vilken inter-
vall mässan kommer att ha men enligt ryk-
tet som PD erfarit skall den arrangeras vart 
tredje år.

MÅNGA FÖRDELAR PÅ SOLVALLA
Det finns många fördelar med Svenska 
Maskinmässan. En av fördelarna är att 
den arrangeras av en branschorganisation 
som renodlat har fokus på bygg- och an-
läggningsmaskiner och kan branschen så 
att säga och vill branschens bästa. En an-
nan fördel är att Svenska Mässan håller i 

det praktiska som är en van mässarrangör. 
En tredje stor fördel är mässans placering 
centralt i Stockholm och dessutom nära 
motorvägar, tunnelbana och Bromma flyg-
plats. Dessutom är det fri entré, fri parke-
ring med gott om parkeringsplatser. Goda 
kommunikationer med flyg (Bromma, 
Arlanda), tåg, buss, taxi och bil. Det kom-
mer att finnas gratis maskinbussar från 
Bromma flygplats , Sundbyberg och Cen-
tralstationen. I området finns många res-
tauranger med stort utbud och prisvärda 
lunch- och middagsalternativ. 

Mässan arrangeras som sagt 2-4 juni och 
öppettiderna är 10 till 18 på torsdag, 9-17 på 
fredag och 9-15 på lördag.

www.svenskamaskinmassan.se 

Under tre dagar i början av juni samlas Sveriges ledande och eta-
blerade maskinleverantörer på Solvalla, mitt i Stockholm, för en 

helt ny slags mässa - en arenashow! Det blir ett unikt koncept där 
man som besökare kan kombinera nytta med nöje. Prova maskiner, 

gräva, lasta och uppleva en arbetande maskinmässa på riktigt.

Blir det “Flygande start”
för Svenska Maskinmässan på Solvalla? 
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AB G Alexandersson  C:04
AB Hüllert Maskin  S:40
ABL Construction Equipment AB  C:06
Aebi Schmidt Sweden AB  C:11
Allumaskin Sverige AB  S:33
Amas Svenska AB  C:27
Atlas Copco Construction Technique Scandinavia  C:23
Bala Agri AB  S:21
Bil- & Traktorservice i Stigtomta AB  Ö:07
Blinkentools AB  S:25
Bobcat Sverige AB  S:50
Brodd-Son AB  C:07
Brokk AB  N:01
Carlsson & Co  N22
Combi Wear Parts AB Ö:09
Cordestam Maskin AB  S:60
Cranab AB C:03
Delvator AB  N:12
Drivex AB  S:02
EMS Group Sverige AB  Ö:26
engcon Sweden AB  V:01
Enskede Hydraul AB  Ö:22
Entrack AB  C:20
Etebra Maskin & vagn  N:13
FMW Farma Norden AB  S:39
Forshaga Bil & Maskin KB  Ö:08
Fredheim Maskin AS  N:19
Friggeråkers Verkstäder AB  V:07
Gjerstad Products AB  V:05
Gripen Wheels  N:14
GT-Center / JCB  N:01

Götene Ufo AB  Ö:13
Hesselberg Maskin AB  N:16
Holms Industri AB  C:07
HSP Gripen  N:18
Huddig AB  Ö:06
Hultdin System AB  C:30
Hydrema Sverige AB  S:10
Hydroscand AB  N:17
Ivarssons i Metsjö AB  Ö:24
Kaeser Kompressorer AB  N:03
Lannen Tractors AB  S:04
Lantmännen Maskin AB  N:09
Liebherr-Sverige AB  V:09
Ljungby Maskin AB  S:60
Lundaman Instrument AB  S:05
Maskinentreprenörerna
Maskinia AB  C:38
Meiren Engineering  V:04
Miljömaskiner i Linköping  S:67
Minimaskiner Sverige AB  C:16
Motorex Nordic  C:11
Möre Maskiner AB  S:37
Nokian Däck AB  S:55
Nordfarm Maskin AB  V:03
Norditek AB N:05
Norje Smidesfabrik AB  S:45
Norsecraft Geo AB  S:49
Närlant Import AB  C:22
OilQuick AB  C:27
Olofsfors AB  C:28
OP System AB  N:24

Peters Lastmaskiner i Värmland AB  N:02
PMC Lubrication AB  S:43
Pon Equipment AB  V:02
Power Tools Spräckutrustning i Herrljunga AB  S:31
Ren Väg i Borås AB  V:08
RF-System AB  S:20
Rototilt Group AB  C:26
Scanlaser AB  C:15
Scantruck A/S  N:15
Sit Right AB Ö:22
Sitech Sverige AB  N:11
Skandinaviska Teknik & Smörjsystem AB  Ö:11
SMP Parts AB  S:53
Starke Arvid AB  C:01
Steelwrist AB  S:07
Stig Machine AB  S:30
Ströman Maskin AB  V:06
Sundahls Maskinaffär AB  S:03
Swecon Anläggningsmaskiner AB  Ö:20
Swepac AB  Ö:18
Söderberg & Haak Maskin AB  N:20
Trejon Försäljnings AB  S:11
Trelleborg Wheel Systems Nordic AB  S:47
Wacker Neuson AB  N:10
Waldung AB  S:29
Wiklund Trading International AB  S:63
Willegrup  pen AB  S:67
Wirtgen Sweden AB  C:19
Ysta-Maskiner AB  S:01

Utställande företag Svenska Maskinmässan

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
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Nu kommer NPK med en 
del nyheter för sina riv-
ningsredskap.

NPK PH-07 
HYDRAULHAMMARE
Den nya modellen NPK PH-07 
utökar modellerna i PH-serien. 
PH-07 ersätter den tidigare GH-
07. Användningsområdet ökas 
med den nya modellen med ökat 
spann av oljeflöde (15-45 l/min). 
Samma spett passar både för GH 
och PH- modellerna. Jämfört med 
GH-07 är vikten lägre på den nya 
PH-07 vilket ger bättre balans 
med grävmaskinen.

Samma som med de övriga PH-
modellerna är GH-07 konstruerad 
utan sidobultar och kan lätt kopp-
la på ett system för blankslags-
skydd. Även PH-07 har ett enkelt 
system för att snabbt byta spett-
bussningen. PH-serien sträcker 
sig för maskiner 1,5 – 12 ton med 
5 modeller.

NPK DG-14 
SORTERINGSGRIP
Den nya NPK DG-14 sorterings-
grip ersätter den tidigare D-1200. 
DG-14 är utrustad med perfore-
rade griparmar som standard och 
passar 7-14 tons grävmaskiner. 
NPK DG-14 har en kraftig gripcy-
linder med slangbrottsventil och 
en stark rotationsmotor och kraf-
tig rotationslagring. Med den nya 
DG-14 täcker den nya DG-serien 
bärare från 2,5 – 40 ton. DG-se-
rien finns i 8 modeller.

NPK SV-36XR OCH SV-47XR
Efter succén med försäljningen 
av NPK SV-24XR, SV-65XR och 
den kraftfullaste betongsaxen på 
marknaden SV-100XR har NPK 
beslutat att introducera model-
lerna SV-36XR och SV-47XR. Båda 

modellerna har dubbla cylindrar 
med dubbla NPK PowerBooster 
vilket gör dom till marknadens 
kraftfullaste betongsaxar i sin 
storleksklass.

 
NPK G-25JEH
Den nya NPK G-25JEH ersätter 
den tidigare G-21EH pulveriserare 
med inbyggd elektromagnet. G-
25JEH är baserad på den kraftfulla 
NPK G-18J med samma Power-
Booster och cylinder. Detta med-
ger att den är lika kraftfull och 
effektiv som den populära NPK 
G-18J. Den nya G-25JEH har en 
utbytbar tandplatta på den rörliga 
armen samt ett utbytbart mothåll 
på den fasta armen. Båda plat-
torna kan lätt bytas ut på arbets-
platsen för att korta ev ståtider. 
G-25JEH har en elektromagnet på 
hela 2,4Kw (220V DC).

NPK G-18JX 
OCH U-31JXR X-MODELL
Några nydesignade modeller 
kommer inom kort gällande NPK 
G-18JX och U-31JXR. NPK G-18JX 
och U-31JXR kommer att få både 
utbytbara tandplattor och utbyt-
bar slitplatta på mothållet. Båda 
plattorna är bultade med skruv 
och mutter och kan lätt bytas ut 
på arbetsplatsen. Snart kommer 
även U-21JXR att introduceras 
med samma teknik.

Nyheter från NPK
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Nu är mässfesten över för den här 
gången, den tyska alltså som vi kall-
lar Bauma. Och mässan gjorde ingen 

missnöjd den här gången heller. Trots att det 
inte fanns några extra utställarytor den här 
gången lyckades man ändå öka antalet utstäl-
lare till 3423 från 58 olika länder. Dock endast 
med blygsamma två utställare och ett mera 
land. I år besöktes mässan av 580 000 personer 
från 200 olika länder som är nästan 50 000 fler 
besökare än 2013.

INTEGRATION VAR SNACKISEN
Går man på mässa så är det lite inbyggt att 
man vill se nyheter. Men med de senaste åren 
kraftiga ökning av mässor är det en omöjlig-
het för våra tillverkare att prestera nyheter till 
varje mässa. Det håller på att svänga tillbaka 
där branschen var på 1970- och 1980-talen att 
nyheter lanserades när de var klara oavsett om 
det var en mässa eller inte lämpligt i tiden.

Men då det gäller Bauma så är det lite speci-
ellt. Alla tillverkare vet att mässan är den bästa 
för att kraftfullt marknadsföra nya produkter 
och även trender. För ett antal år sedan intro-
ducerades på allvar högfrekvenstekniken just 
på Bauma. Det var också här som slipning av 
betonggolv tog fart såsom användandet av hy-
draulhammare eller betongsaxar. När det gäl-
ler HF-tekniken var trenden tydlig att detta var 
den nya tekniken som skulle komma att regera 
inom håltagningsbranschen framöver. Idag är 
the HF som gäller för det flesta håltagningsen-
treprenörer i alla fall i Europa. På årets mässa 
var trenden “integration”. Men i det här fallet 
handlade det inte om flyktingar utan framfö-
rallt stora väggsågar med integrerad kraftenhet 
i själva sågen med bibehållande av en hyfsat låg 
vikt. Små väggsågar med integrerad elbox har 

funnits på marknaden ett tag tack vare Tyrolit 
och Hilti. Men nu var det alltså dags för stora 
sågar. Pentruder visade en prototyp på 15kW, 
Pentruder RS2, öppet i montern. En prototyp 
som beräknas komma i produktion senare i 
höst. Hiltis nyhet var det en hel del hemlighets-
makeri omkring och den visades för utvalda i 
Hiltis lounge intill hall A1. Här handlar det om 
en 18kW såg helt i titan. Ingen av tillverkarna 
lämnade ifrån sig några specifikationer så bran-
schen får hålla sig ett tag till.

MÅNGA NYHETER, FÄRRE INNOVATIONER
Årets utgåva av Bauma bjöd annars inte på 
några riktigt stora innovationer men väl en hel 
del intressanta produktnyheter och uppgrade-
ringar av existerande produkter. Den här arti-
keln ger mera en övergripande bild av vad som 
visades under mässan och kommande utgåvor 
kommer vi att gå in mera i detalj. Husqvarna 

imponerade som vanligt med en stor monter 
och en hel del nya produkter. En del av dom 
har vi redan berättat om och som även visades 
på World of Concrete. Husqvarnas stora po-
werpack till Prime-serien PP490 gör nu att alla 
verktygen kan köras kraftfullt i serien. Nytt var 
också fjärrstyrda golvslipen PG 680 RC. Man 
visade också den uppgraderade elkapen K6500, 
den nya sågvagnen för K760, nya verktygsse-
rien Redi Lock och det nya serviceprogrammet 
UpCare. Men som alltid har Husqvarna några 
kort i rockärmen och man passade på att visa 
två nya vägsågar för bland annat läggning av 
fiberkabel, FS 5000D och FS7000D, ett projekt 
som Husqvarna arbetat med under en längre 
tid. En annan intressant nyhet var en stick-
sågsmodul som enkelt appliceras på någon 
av Husqvarnas väggsågar. Sticksågsmodulen 
har beteckningen WSC 40 och kan med några 
enkla moment installeras på väggsågen för att 
exempelvis eliminera översågning. 

Tyrolit visade sin nya lätta väggsåg 
WSE811*** med integrerat kraftaggregat 
som marknaden hunnit bekanta sig med ett 
tag. Nytt var också torrborrningssystemet 
DME19DP, en ny handhållen ringsåg kallad 
HRE400***, handsågen HBE350*** och ett 
utvidgning av våtborrningssystemet. 

Nyheter från Hilti förutom den nya hemliga 
stora integrerade väggsågen så visade man även 
sin lilla integrerade väggsåg samt hela sitt borr-
systemprogram med integrerade E-boxar. Man 
visade också flertalet nya diamantverktyg samt 
den nya utbytbara modulen för borrkronor som 
innebär att håltagaren inte länge behöver släpa 
runt på en massa borrstål utan byte bara ut seg-
mentdelen som är en ring med bajonettfattning. 

Pentruder, som delade monter med tyska 
Hydro Tec, visade förutom prototypen av sin 

Bauma fortsätter att hålla ställningarna. Ytan på Münchens gamla flygplats är utnytt-
jad till bristningsgränsen vilket gör att mässan inte kan öka så mycket mer i antal 

utställare. Men besökarantalet ökad med över 50 000 personer på årets mässa.

FESTEN ÄR ÖVER

Från vänster Alfred Landl, Chef för Tyrolits 
byggdivision och Wolfgang Wiefler, marknads-
chef för Tyrolits byggdivision.
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stora väggsåg, Pentruder RS2, med integrerat 
kraftaggregat många nyheter och uppgra-
dering. RS2 kommer för övrigt att väga cirka 
25 kg. Nyheter var exempelvis att borrstati-
ven försetts med vattenpass för exakt posi-
tionering och kan fås med hjulsats. Samtliga 
maskiner kan nu köras med trådlös fjärrkon-
troll, vajersågen har fått en ny fotplatta, nytt 
klingskydd vid sågning med dubbla klingor. 
Borrsystemen kan nu vinklas steglöst på borr-
stativet och en ny stämp är under utveckling. 
Andra stora namn som ställde ut och visade 
nyheter var Gölz, Heger, ICS Blount, Liss-
mac, Dr Schulze, Braun, Solga, Stihl, Cedima, 
WEKA, WideCut, Dr Bender, Adamas, Otto 
Baier, Hakken, Ehwa Diamond och många 
fler. Så här långt har vi bara redogjort för ut-
ställare inom sektorn håltagning i hall A1. Stihl 
var för övrigt först med att lansera en batteri-
driven handhållen betongkap.

SLIPNING OCH POLERING AV 
BETONGGOLV FORTSATT STARKT
I samma hall fanns också en rad utställare av 
maskiner och utrustningar för slipning och 

polering av betonggolv. En nyhet inom denna 
sektor, som vi redan nämnt om, var Husqvar-
nas nya radiostyrda golvslip. 

Scanmaskin visade sin nya smarta golvslip, 
Scan Combiflex 650 DSP, med ett effektivt da-
tabaserat system som leder operatören genom 
arbetet. En annan nyhet var att Scanmaskin 
offentliggjorde sitt nya samarbete med tyska 
tillverkaren Heger Diamond Tools som kom-
mer ta hand om marknadsföring och försälj-
ning av Scanmaskiners produkter på den tyska 
marknaden. En bra distributör och ett viktigt 
steg för Scanmaskins utveckling i Tyskland. 
Tyska Schwamborn visade sin nya stora golv-
slip Schwamborn DSM 800. 

Ställde ut gjorde även bulgariska tillverka-
ren Superabrasive som visade en ny serie själv-
gående golvslipar med slipytedimensioner från 
650 till 800 mm. Fredrik Andersson, som är 
ansvarig för försäljningen i Tyskland och Öst-
errike berättar att detta är en ekonomivariant 
för golvslipning. “Det är inte alltid man behö-
ver en radiostyrd golvslip utan det går lika bra 
med en självgående som kan ställas in och som 
följer en exakt position exempelvis när det är 

stora ytor som ska slipas eller poleras. Att välja 
bort radiostyrningen gör i vårt fall en upp till 
30% billigare maskin med samma prestanda 
som en radiostyrd”, berättar Fredrik. Fredrik 
har arbetat för Superabrasive i två år nu och 
jobbade tidigare för HTC på den tyskspråkiga 
marknaden. 

HTC visade sina nyheter som lanserats un-
der det sensate halvåret. Bland annat visade 
man en ny app samt en översikt över diamant-
verktyg som förenklar valet för användaren. Bo-
laget meddelade att man nyligen anställt en ny 
chef för avdelningen för diamantverktyg samt 
att Magnus Titus anställts som exportchef. Ti-
tus startar sin anställning under maj och har 
tidigare arbetat för Ångpanneföreningen och 
Sandvik. Andra tillverkare inom sektorn slip-
ning och polering av betonggolv som visade upp 
sig var Blastrac, Janser, Airtec, Contec, Klindex 
med flera. 

Företaget Impacts ställde också ut som på 
Bauma lanserade amerikanska bolaget National 
Flooring Equipments produkter samt även den 
välkända Prepmastern som tillverkas av ameri-
kanska STI.

Tre glada tyrolitare.

Pullman Ermator-gänget på Bauma.

Daniel Andersson och Jenny Muda 
från Pentruder intill nya integrerade HF-sågen RS2.
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RENARE LUFT PÅ ARBETSPLATSEN
Inom sektorn maskiner och utrustningar för 
stofthantering och luftrening gjorde Pullman 
Ermator ett startkt avtryck med en stor mon-
ter med bra placering precis i början av hall A1. 
Företaget har lanserat ett stort antal maskiner 
under de senaste åren så det var kanske inte så 
många sprillans nyheter i monter men man vi-
sade en stor del av sitt sortiment. Nytt var dock 
företagets breda sortiment av dammkåpor som 
lanserades redan på World of Concrete. 

I närheten till Pullman Ermator ställde Dust-
control ut, med sitt tyska dotterbolag, som bland 
annat visade sina nya “Tromber“ med tredjepart-
intag och som godkänts för den tuffa tyska mark-
naden där miljökraven är extremt höga. 

Ett stycke därifrån ställde danska Brøndum 
ut som visade nya  Ronda 2800. 

Tyska Heylo visade också en rad nyheter 
bland annat en luftrenare kallad FT 1200. Du 
hittar mera information om produkten på si-
dan 18. I hall A1 visades också utrustning för 
vattenbilning. Hammelmann och Woma vi-
sade sina pumpar och handlansutrustningar. 

Aquajet Systems visade sin nya Aqua Cutter 
410V Evolution 2.0 och Aqua Cutter 710V XL Evo-
lution 2.0, Power Pack ecosilence med REVO Re-
mote och annonserade att man kommer att lan-
sera vattenreningssystemet EcoClear senare i år. 

I Conjets monter ett stycke därifrån visade man 
bland annat sina senaste robotmodell, minisyste-
met Nalta och sin vattenreningsutrustning. Ut-
anför hall A1 demonstrerad en rad utställare sina 
maskiner såsom Husqvarna, Tyrolit, Hilti, Stihl, 
HTC, Superabrasive, Schwamborn med flera.

NYHETER INOM RIVNINGSUTRUSTNING
Vad gäller andra produkter som vi bevakar i PD 

som rivningsverktyg, rivningsrobotar, grävare, 
utlastningsutrustning, mobila krossar och 
siktar, krosskopor, vattenkanoner med mera 
så återfanns dessa produkter på utomhusom-
rådet eller spridda över de övriga 15 hallarna. 
Rivningsverktyg som hydraulhammare, be-
tongsaxar, pulveriserar och annat återfanns 
framförallt i hall B4 och på utomhusområdet. 
Brokk ställde ut utomhus tillsammans med 
systerföretagen Darda, Kinshofer och De-
marec. Brokk har hållit ett högt tempo i sin 
produktutveckling och det var nog ingen som 
hade väntat att man skulle lansera ytterligare 
en ny robot på Bauma då man släppte sin lilla 
dieseldrivna robot Brokk 120D på World of 
Concrete. Så man överraskade med att visa 
nya Brokk 280 på mässan. Brokk 280 levererar 
20% mera kraft än Brokk 260. Den är försedd 
med ett helt nytt elsystem och datasystmet 
Brokk Smart System™. Maskinen har fått en 
ny design, man har ökat robotens stabilitet, 
strålkastarna är skyddade mot nedfallande 
rivningsmaterial, en del ingående material har 
gjorts mera hållfast för att klarar tuffa arbeten. 
Roboten väger 3150 och är lite tyngre än före-
gåengaren Brokk 260. Eva Skinner på Brokk 
tror att 280:an kommer att bli populär bland 
användarna. Andra nyheter som visades var en 
ny simulator och så förstås Brokk 120D. 

Även Darda och Demarec introducerade ett 
antal nya rivningsverktyg på mässan. Också på 
utomhusområdet återfanns Atlas Copco som 
visade en rad nya produkter. Bland annat visa-
de man nya rotationsfräsen CC 5000, nya be-
tongsaxen CB 2500, sitt sortiment av stålsaxar 
i SC-serien, MH-seriens materialhanterar och 
den nya serien Hydro Magnet som finns i två 
versioner samt nya hammaren SB 1102. 

Utomhus visade också Furukawa en rad 
nyheter som vi berättat om tidigare såsom nya 
FXj-serien. Man visade även nya betongsaxen 
V22ER S samt nya betongsaxen VMX. Ny är 
också rälsklippen RC22ER. 

Italienska tillverkaren Indeco lanserade 
ett nytt bränslesparande system på alla sina 
hammare kallat FS. Indeco serier av fasta och 
roterande pulveriserar har uppgraderats och 
även försetts med utbytbara tänder. Indecos 
multiprocessor och sin serie av rivningsgriper 
har designats om och finns nu i fem storlekar. 

På utomhusområdet ställde även Avant 
Tecno ut och visade en rad nya produkter. Mer 
om dem kan du läsa i ett separat reportage i 
tidningen. Man visade också sin rivningsrobot 
men inga nya modeller lanserades i fråga om 
rivningsrobotar från Avant Tecno. 

I hall B4 flockades leverantörerna av riv-
ningsverktyg såsom Simex, Ramtec, Rotar, 
VTN, Promove, Mantovanibenne, Italmek, 
Trevi Benne och många fler. Trevi Benne vi-
sade sina senaste nyheter och bland annat sitt 
nya booster system. Man passade även på att 
lansera en påkostad kundtidning på över 100 
sidor med en rad intressant reportage runt om 
i världen om företagets produkter.

Återigen utomhus visade leverantörerna av 
mobil återvinningsurustning upp sina nyheter. 
Mer om det går att läsa i den separata temaartikeln 
i det här numret. Men utställarna var bland andra 
Doppstadt, Rubble Master, Metso, Rockster, dsb 
innocrush, Kleemann och Powerscreen. Med 
mängden utställare och nyheter är det omöjligt 
att ge rättvisa till alla med bara en artikel på några 
få sidor. Därför kommer vi att dela upp nyhetsrap-
portering i flera artiklar framöver där vi separat 
redogör för nya produkter som visades på Bauma.

Brokks marknadskommu-
nikationschef Eva Skinner 
intill nya Brokk 280.

Från vänster PDs Chefredaktör Jan Hermansson 
med Christian Tadiotto, marknadschef för Trevi 
Benne och Trevi Bennes grundare och vd Luca 
Vaccaro. Foto: Alessandro Lazzarin.
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Daniel Andersson med Pentruders 
nya radiostyrning.

Husqvarnas nya sticksågsmodul till 
väggsågarna.

Nya Brokk 280.

Från vänster Husqvarna ABs VD Kai Wärn och Henric 
Andersson som är chef för Husqvarnas division Con-
struction Products och ersatte Anders Ströby för en 

tid sedan då Ströby gick i pension. 



Det börjar bli dags att fundera på nomineringar.  
Sista anmälningsdatum är 2016-09-16

Information om nomineringsprocessen hittar du på: 
http://professionelldemolering.se/pages/view/det-svenska-demoleringspriset

Det Svenska Demoleringspriset är instiftat av tidningen Professionell Demolering och utdelas i samarbete med branschföreningarna Håltagningsentreprenörerna 
och Riv- och Saneringsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier. Prisutdelning äger rum på DEMCON-Kalaset på branschmässan DEMCON 2016, InfraCity, 

den 29 september, 2016. Vid frågor om priset ring 08-585 700 48.
http://professionelldemolering.se/pages/view/det-svenska-demoleringspriset

Det Svenska Demoleringsprisets kategorier:
1. Årets rivningsentreprenör • 2. Årets håltagningsentreprenör • 3. Årets rivningsprojekt • 

4. Årets saneringsentreprenör • 5. Årets håltagningsprojekt • 6. Säkerhet- och arbetsmiljöpriset • 
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10. Årets tillverkare/leverantör • 11. Stora innovationspriset för tillverkare/leverantörer • 
12. Det Svenska Demoleringsprisets “Hederpris”

Vilka får det svenska 
demoleringspriset i år?



www.brokk.com

www.husqvarnacp.se

Tractive AB I Gjutargatan 54 I 78170 Borlänge 
Tel: 0243 221155 I Fax: 0243 221180

E-mail: info@tractive.se I www.pentruder.com

Betonghåltagningssystem för proffs.

www.oilquick.com

www.opsystem.se              
Tel 010–456 70 00

Professionell Demolerings 

REGISTERANNONSER
En liten blänkare kan vara väl så effektiv. På 

den här sidan har du möjlighet att snabbt 

hitta det du letar efter som entreprenör el-

ler som leverantör annonsera dina nyheter, 

varumärke eller kontaktuppgifter. Ett infö-

rande kostar endast 1000 kr. 

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER
www.hydroscand.se

AMAS Svenska AB   0171-48 74 00   info@amas.se   www.amas.se

REDO FÖR DE TUFFASTE JOBBEN
NYA FXJ-SERIEN UTAN GENOMGÅENDE BULTAR
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Med Schaeff rotationsfräsar för gräv-
maskin går det att utföra vitt skilda 
arbetsuppgifter inom entreprenad 

och rivning med mera. Utrustad med pa-
tenterad transmission för högsta möjliga 
effekt och kraft ute vid spetsarna.

Klarar att arbeta under vatten ner till 5 
meter. Kan utrustas med rotation för smidi-
gast möjliga arbetssätt.

 Finns i 7 modeller från 18 kW upp till 150 
kW. Frästrummor med bredd 500 till 1400 
mm. Vikt 270 – 2900 kg, passande till gräv-
maskiner mellan tio och 60 ton.

 Brett användningsområde med olika 
frästrummor som gör den användbar vid riv-
ningsarbeten, gruvdrift, dikning, tjäle med 
mera. Exempelvis med demoleringstrumma 
för armerad betong och hårt berg. Kan ut-
rustas för all möjliga specialapplikationer: 
fräs med påmonterad grävskopa, användning 
i smältverk, smalfräs, jordfräs, borstar med 
mera. Schaeff fräsar tillverkas av Atlas Mas-
chinen GmbH som är välkända för bland an-
nat sina materialhanterare, som också mark-
nadsförs i Sverige av Andersen Contractor AB.

 www.andersen-contractor.se 

ANDERSEN CONTRACTOR 
introducerar Schaeff rotationsfräsar

Atlas Copcos innovationer visar kunderna 
nya sätt att höja kvaliteten, spara tid och 
kostnader, och minska miljökonsekven-

serna av sin verksamhet. Kundfokus och innova-
tion var i centrum också vid framtagningen av 
företagets nya riggmonterade hydraulverktyg.

ROTATIONSFRÄSARNA
Atlas Copcos DC-rotationsfräsar är utmärkta 
alternativ för berg- och betongväggar, ytprofi-
lering, dikning, utgrävning av fryst jord, bryt-
ning av mjukare bergarter i stenbrott, rivning 
och muddring. Den teknik som används gör 
att material lätt kan transporteras bort från 
tunnlar och diken samt från andra typer av 
berg- eller betongytor. Som komplement till 
Atlas Copcos hydraulhammare ger de en yt-
terligare lösning för användningar på mjukare 
berg på upp till 100 MPa.

DC-serien finns i servicevikter från 200 kg 
till 2 900 kg och passar för bärare på 1–50 ton.
Fräsarna kan användas under vatten ner till ett 
djup på 30 m utan ytterligare installationer. De 
låga buller- och vibrationsnivåerna gör Atlas 
Copcos rotationsfräsar till ett utmärkt alter-
nativ för användning i känsliga stadsområden 
och på arbetsplatser där vissa begränsningar 
gäller. CombiCuttern CC 5000 – en pålitlig ar-
betshäst för tung demolering.

Nya kraftiga CombiCutter CC 5000 har en 
uppgraderad konstruktion och högre totalvikt, 
som ger förstärkt stabilitet och hållbarhet. Den-

na mångsidiga kombinationssax är en robust 
partner vid tuff och tung demolering, med en 
imponerande kombination av hög krosskraft, 
korta cykeltider och hög tillförlitlighet.

En av de största förändringarna av konstruk-
tionen av denna senaste modell är den nydesig-
nade upphängningen av stommen i ett stycke. 
Det innebär färre delar i stommen och bättre 
stöd för käften. Plattorna är svetsade i stödom-
rådet och bredare bussningar ger större yta.

BETONGSAXEN CB 2500 
Den nya betongsaxen CB 2500 är ett perfekt 
val för bärare med stor räckvidd eller lång 
front. Käften öppnas 1 100 mm och väger bara 
2 580 kg, och CB 2500 klarar utan problem bal-
kar och tung betong på extrem höjd.

CB 2500 har en imponerande krosskraft 
på 100 ton och kan spräcka upp till 900 mm 
tjocka grundmurar. Den är också ett bra val 
när det är viktigt med en låg bullernivå och kan 
användas i bostadsområden där hydraulham-
mare inte är tillåtna.

STÅLSAXARNA SC
Atlas Copcos stålsaxar SC är konstruerade för 
att klara alla ståldimensioner och är därför 
effektiva tillbehör vid industriell demolering 
och för skrotupplag. SC-stålsaxarnas käft har 
ett automatiskt styrsystem och konstruktio-
nen säkrar att materialet tvingas djupt in i käf-
ten, där skärkraften är som störst.

Alla SC-stålsaxar har utbytbara blad och ger 
användaren maximal tillgänglighet till mini-
mal driftkostnad. Tillbehöret går att använda 
på bärare i storleksintervallet 16 till 110 ton, 
beroende på spakens eller balkens montering.

MATERIALHANTERARNA MH
MH-materialhanterarna är konstruerade för 
att klara de hårdaste arbetsförhållanden och 
är perfekta för hantering av skrot, bulkmate-
rial eller avfall. Hydraulcylindern och alla inre 
delar skyddas effektivt av den robusta kon-
struktionen. MH-materialhanterarna har ett 
roterande huvud med bärlager och robusta 
svänggrupper. De kommer att vara tillgängliga 
från och med det tredje kvartalet 2016.

SB 1102
Till skillnad från andra hammare i viktklassen 
har SB 1102 hydraulhammaren en solid stomme. 
Höljet är alltså i ett stycke, vilket gör SB 1102 
ovanligt kompakt och lätthanterlig. Slagmeka-
nismen och hammarboxen är integrerade i ett 
enda stålblock, vilket innebär att inga sidobultar 
behövs. Den integrerade underhållsfria ackumu-
latorn är lättåtkomlig och ändå väl skyddad från 
yttre slag och stötar. SB 1102 klarar med lätthet 
många olika konstruktions- och demolerings-
jobb. Intensiv forskning, innovativ produktde-
sign och know-how inom hammarteknik hos 
Atlas Copco har inneburit reducerad bränsleför-
brukning, lägre vibration och minskat buller.

Atlas Copcos nya 
riggmonterade hydraulverktyg



Välkommen att besöka oss på årets mässor 
Maskin Expo 26-28 Maj, monter 300.
Svenska Maskinmässan 2-4 Juni, monter N19.
Entreprenad Live 8-10 September, monter A:855
 

Nyheter 2016 
3 år / 3000 h garanti på alla sorteringsverk  
K1 Combo Soil – Sorteringsverk för matjord.
HYBRID – Eldrift som tillval till alla sorteringsverk.
 

Keestrack Destroyer - Slagkross redo för framtiden

Keestrack Destroyer - 3 storlekar för alls behov
Destroyer R4 10.11 29 ton 770 x 960 mm
Destroyer R6 11.13 50 ton 800 x 1050 mm 
Destroyer R8 13.13 60 ton 900 x 1250 mm
 
Krossa asfalt, betong, tegel, berg, natursten, glas 
eller kubicera material tex för halkbekämpning.

www.fredheim-maskin.se – info@fredheim-maskin.se  - tel. 070 538 24 26 / 070 527 44 16



En medlem av SWAROVSKI Group 
www.tyrolitdiamant.se

Förverkligande. Slutfört. 
PREMIUM torrkapningsklingor med innovativ teknologi. 
Slitstark och pålitlig. Varje gång.

Läs mer om våra nya handsågar på www.tyrolitdiamant.se

0837_16_C_SE_Done_Handsaege_A4_RZ_PRINT.indd   1 27.04.16   08:15

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


