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

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

Vi bygger maskiner för alla som vill ha en bra vardag. Varje dag. 

pullman-ermator.se

vilken uppgift har du framför 
dig? vi har rätt maskin för 
jobbet – och för kroppen.
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Då har vi åter igen nått vägs ände på ännu ett år. Men 
på andra sidan årsskiftet döljer sig ett nytt med nya 
möjligheter. Det här året blev ganska lyckat, i alla fall 
för den svenska marknaden. Konjunkturerna har varit 
bra på de allra flesta håll i landet med många stora 
och små projekt. Priserna kunde kanske varit bättre 
men det är resultatet av en tuff konkurrens både 
bland entreprenörer och leverantörer. Året kanske 
varit mindre bra om man tittar på världsläget. Det är 
fortfarande mycket oroligt runt om i vår värld vilket 
är något som framförallt våra tillverkare med export-
verksamhet känner av. I en värld där nyheter sprider 
sig snabbt har konjunkturerna en förmåga att hänga 
på, särskilt om det handlar om dåliga nyheter. Krisen 
i Mellanöstern påverkar oss alla och vi får hoppas 
på att läget stabiliseras under nästa år.  Valutgången 
i USA kom också som en ordentlig överraskning. 
Men både börsen och valutorna påverkades faktiskt 
mindre än förväntat. Effekterna direkt efter valet blev 
också mindre än förväntat. Däremot har inte Trump 
satt sin politik i verket än vilket på sikt kan påverka 
exempelvis handeln negativt om han får igenom 
slopningen av handelsavtalet med EU. Den som lever 
får se. I övrigt har 2016 varit ett intressant år för vår 

egen bransch, det vill säga demoleringsbranschen. 
Vi har en rad tunga mässor under året med en hel 
del nya produkter. Först ut var World of Concrete, 
sedan Nordbygg och så megamässan Bauma och i 
höst DEMCON. Nyhetsflödet har varit mycket över-
väldigande med en rad olika spektakulära nyheter 
såsom Husqvarnas sågmodul till sina väggsågar, 
nya rivningsrobotar från Brokk, Pentruder har visat 
prototypen på sin riktigt stora HF-såg både på Bauma 
och DEMCON och även Hilti flaggade på Bauma för 
en stor HF-såg. HTC släppte nya plattformen Duratiq 
och så vidare. Detta var exempel på några nyheter 
men listan kan göras lång. Det som också hänt under 
året är att ytterligare en centralfigur i branschen gått 
ur tiden, Owe Persson. Nu är det inte så många kvar 
av den “gamla stammen” vilket kommer att ställa 
krav på nästa generation att så att säga ta över och 
fortsätta utveckla branschen. Ja tror att det kom-
mer att gå bra då det finns mycket bra material att 
ta ut av både vad gäller utvecklare och tillverkare 
av produkter och de som vet att använda dom på 
rätt sätt. Men med Owe och flera andra försvinner 
lite av den pionjärsanda som varit så viktig för den 
svenska håltagningsbranschen. Mycket på grund av 

att Owe och de andra som gått före honom var med 
när branschen föddes. Det är svårt att bibehålla den 
känslan om man inte var med på den tiden. 

Men vad händer nästa år då? Ja, det är “Business 
as Usual” förstås men först ska vi ha lite julledighet 
så vi orkar ladda om för ett nytt år. Sedan drar året 
igång med World of Concrete redan i januari för 
den som har möjlighet att resa till Las Vegas. På 
hemmaplan blir det ett ganska lugnt år på mäss-
fronte i alla fall vad gäller renodlade mässor för 
rivning och håltagning. Vad som händer dock är att 
branschföreningarna Håltagningsentreprenörerna 
och Riv- & Saneringsentreprenörerna går samman till 
en förening. Det kommer att bli spännande att följa 
utvecklingen. Jag tror att jag stannar där och vill rikta 
ett stort tack till alla för 2016, våra annonsörer och 
läsare samt andra samarbetspartners. Jag vill också 
passa på att tillönska er en riktigt God jul och ett 
Gott Nytt År och så ses vi 2017.

Jan Hermansson, 
jan.hermansson@pdworld.com

Chefredaktör

VI HAR MYCKET ATT 
FÖRVALTA OCH UTVECKLA



Snart dags att sjösätta nya föreningen
Arbetet med vår nya branschoArbetet med vår nya branschorganisation går framåt. Vi ligger bra till i tidsschemat och till årsmötet den 30 
mars är det sjösättning. Som vi tidigare berättat jobbar styrelserna i HiB och RivoSaner med 
sammanslagningen av de båda föreningarna. En av uppgifterna är att ta fram namn och profil på föreningen. 
I det arbetet har styrelserna tagit hjälp av en kommunikationsbyrå som nu presenterat sina idéer. Inom kort 
kommer ett mail skickas till alla medlemmar där man ska skicka tillbaka sina uppgifter, företagslogga med 
mera till nya hemsidan. Budget och verksamhetsplan för 2017 är andra uppgifter som styrelserna jobbar 
med. Även om planeringen med den nya fömed. Även om planeringen med den nya föreningen kräver en hel del arbete händer det en del annat också.

MinVib
HiB och RivoSaner är med i ett forskningsprojekt om vibrationer och buller som drivs av Umeå Universitet. 
Lage Bjurström och Hans Pettersson på Umeå Universitet, inom området Folkhälsa och Miljömedicin, 
genomför en studie av olika verktyg som används i vår bransch. Med hjälp av studien ska vi förhoppningsvis 
få bättre kunskap om hur vi kan förbättra vår arbetsmiljö och minska skaderiskerna från vibrationer. 
Forskarna kommer att genomföra fältmässiga på olika arbetsplatser för att få resultat från verkliga 
arbetssituationer. Mer information om detta kommer längre fram.

Kvartsdammsmätningarna
Som vi berättat om tidigaSom vi berättat om tidigare pågår våra kvartsdammsmätningar som leds av Lennart Österwald från HiB:s 
styrelse. När dessa är klara kommer vi att ha ett bra referensmaterial som stöd för medlemmarna att uppfylla 
Arbetsmiljöverkets regler. Resultaten från mätningarna blir klara under våren.

Säkert utförande
VVi har startat arbetet att skapa gemensamma regelverk/rekommendationer för hur arbetet ska utföras. 
Projektet syftar till att få fram riktlinjer för ”Säkert utförande vid Håltagning, Rivning och Sanering”. Mycket 
arbete återstår och vi vet idag inte hur snabbt vi kan ha detta på plats, men det här kommer att bli en nyckel 
för oss och våra kunder till att skapa bättre förutsättningar och trygghet i avtal och utförande.

Årsmötet 2017
Och slutligen en påminnelse om att anmäla er till årsmötet den 30 mars. Och slutligen en påminnelse om att anmäla er till årsmötet den 30 mars. Vi har flera viktiga och spännande 
frågor att avhandla. Men vi ska givetvis se till att ha trevligt och en del roliga aktiviteter tillsammans. 
Årsmötet håller vi i Stockholm på fantastiska Yasuragi i Nacka. 

Ha en riktigt skön jul och Gott Nytt År
Styrelserna i HiB och Riv- & Saneringsentreprenörerna
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Ny organisation på RIVAB 

Ny marknadschef

Nytt nummer av 
Deletes e-zine

Maskinia och Atlas Copco nya partners

Ny vd på Delvator

Maskinia och Atlas Copco Con-
struction Technique blir nya 
partners på Svenska marknaden 
för hydraulhammare och demo-
leringsutrustning. Området där 
Maskinia kommer att sälja och 
marknadsföra inom Atlas Copco 
heter Construction Technique och 
innefattar inte bara hammare och 
demoleringsutrustning (allt vad 
en rivare kan behöva för sitt jobb), 
utan även vibroplattor, betongut-
rustning samt handverktyg.

Maskinia blir återförsäljare och 
utökar även servicen i Sverige av Atlas 
Copcos fulla sortiment av hydraul-
hammare och demoleringsverktyg. 
Maskinia kommer även att sälja de 
övriga delarna i Atlas Copcos sorti-
ment så som vibroplattor och hand-
verktyg, men som ett komplement till 
befintliga kanaler på marknaden.

”Det känns väldigt spännande 
att tillsammans med Atlas Copco 
utveckla den svenska marknaden. 
Vi har stora förhoppningar och är 
imponerade av Atlas Copco pro-
dukter på detta område”, säger 
Maskinias VD Fredrik Holmquist.

Maskinia har under de senast 
20 åren arbetat med hydraulham-
mare och demoleringsutrustning. 
De sista fem åren har Maskinia 
varit generalagent för Montabert 
samt Everdigm men samarbetet 
har nu avslutats med de båda. At-
las Copco är ett av Sveriges äldsta 
och största verkstadsbolag och 
att få möjligheten att arbeta med 
deras kvalitetsprodukter i dess 
hemland kommer att ge många 
fördelar.

”Vi på Maskinia ser många 
fördelar med att jobba med en 
svensk leverantör, Atlas Copco. 
Utöver att de har världsledande 
kvalitetsprodukter får vi en närhet 
vid leverans av delar, support och 
service. Vi kan enkelt ge feedback 
och delta i produktutvecklingen, 
när våra kunder eller vi har idéer 
på förbättringar. Vi är övertygade 
om att våra kunder kommer upp-
skatta detta och att många andra 
kunder kommer överväga Atlas 
Copco och Maskinia vid sin nästa 
investering”, säger Fredrik Holm-
quist, VD på Maskinia.

Nu släpps nummer fyra av Delete 
Swedens webbtidning, som bland 
annat innehåller en krönika av 
Mårten Fuchs, vd, om hur mång-
fald gör företaget och samhället 
starkare. I numret kan man också 
läsa om startskottet för kärn-
kraftsavvecklingen i Sverige – och 
“speed-dating” som nytt grepp 
inom rekrytering. Tidningen finns 
på svenska och finska på delete.
se/magazine.

RIVAB kommer främst att fokuse-
ra på totalrivningar. Detta innebär 
att RIVAB gör en stor organisa-
tionsförändring. I detta inklude-
ras även ett byte av logga.

Tor Einar Norbakk tillträder som 
marknadschef för Sandviks nya 
försäljningsverksamhet i Sverige 
och Danmark, Sandvik Mining 
and Rock Technology. Verksam-
heten uppstod efter att Sandvik 
Mining och Sandvik Construction 
slogs ihop 1 juli 2016.

Tor Einar Norbakk har en lång 
bakgrund inom Sandvik i olika 
funktioner, bland annat i chefsrol-
ler inom eftermarknad, Business 
Infrastructure och distribution på 
gruv- och anläggningsområdet.

Utöver rollen som marknads-
chef är Tor Einar Norbakk även 
vd i det svenska säljbolaget, som 
även i fortsättningen har det le-
gala namnet Sandvik Mining and 
Construction Sverige AB.

Indutrade har tecknat avtal om 
förvärv av samtliga aktier i Scan-
maskin-koncernen, med en åter-
somsättning om cirka 120 MSEK. 
Koncernens verksamhet är upp-
delad i två huvudområden – egen-
utvecklade maskiner och markbe-
läggningsmaterial.

Scanmaskin tillverkar golvslip-
nings-, ytbehandlings- och pole-
ringsutrustning. Kunderna finns 
främst i Europa och USA och ut-
görs i huvudsak av professionella 
golvläggare, markanläggningsfö-
retag och maskinuthyrningsbolag.

Indutrade marknadsför och 
säljer komponenter, system och 
tjänster med högt teknikinnehåll 
inom utvalda nischer. Verksamhe-
ten kännetecknas bl a av tekniskt 
avancerade produkter för repe-
titiva behov och decentraliserad 
organisation präglad av entrepre-
nörskap. Scanmaskin kommer att 
ingå i Indutrades affärsområde 
Fluids & Mechanical Solutions. 

Indutrade förvärvar 
Scanmaskin

I mitten av november tillträdde 
Lotta Lundquist som ny vd för 
Delvator AB. Vd-skiftet innebär 
att familjeägda Delvator stärker 
greppet som generalagent för Hi-
tachi och att arbetet med att öka 
Hitcahis marknadsandel i Sverige 
fortsätter.

Som ett led i att företaget möter 
allt större utmaningar på den glo-
bala marknaden ställer Åkerströms 
om bolagets strategi med tydligare 
fokus på teknikutveckling, kost-
nadseffektivitet och funktions-
försäljning. Detta sker genom att 
behålla spjutspetskompetensen i 
Björbo, anpassa affärsmodellen för 
att möta den ökade digitalisering-
en av industrin (IIoT) på den glo-
bala marknaden, samt genom att 
transferera standardproduktionen 
till befintlig fabrik i Kina. Dessa er-
forderliga förändringsåtgärder ge-
nomförs för att säkerställa bolagets 
kort- och långsiktiga utveckling.

Åkerströms varslar

Helgen den 21-22 oktober hade Ma-
skinia öppet hus och invigning av 
sin nya anläggning med verkstad  i 
Staffanstorp. Bygget  har pågått un-
der ca ett år och nu står fullservice-
anläggningen klar och är redo att ta 
emot kunder  och maskiner.

Maskinia har sedan 2000 varit 
etablerade i Staffanstorp med sälj-
kontor och reservdelsförsäljning 
och sedan man tog över gene-
ralagenturen för Case 2011 så har 
märkets Svenska centrallager även 
varit beläget i Staffanstorp.

Ända sedan etableringen i Skå-
ne så har man haft målet att öpp-
na en fullserviceanläggning i om-
rådet där man kan möta kundens 
alla behov såsom försäljning, re-
servdelar, service och reparation. I 
slutet av 2015 togs det första spad-
taget och inflyttningen påbörjades 
i slutet av sommaren 2016.

Anläggningen är belägen på 
tomten mittemot det tidigare kon-
toret och har en yta på ca 7 000 m2, 
byggnaden är 1300 m2 stor och 
innehåller förutom reservdelsla-
ger med butik och kontor även tre 
fullstora verkstadsplatser och en 
tvätthall, på anläggningen finns 
även en servicebuss som på ett 
smidigt sätt kan hjälpa kunderna 
ute i fält.

Det öppna huset lockade 
många intresserade och ca 200 
personer besökte anläggningen 
de båda dagarna för att se den 
nya anläggningen och de båda 
märkenas nyheter, det vill säga 
Doosan och Case som Maskinia 
är generalagent för. Man visade 
även upp Atlas Copcos produk-
ter för första gången eftersom 
Maskinia nyligen blev återförsäl-
jare för märket.

Maskinia har öppnat  sin nya anläggning



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

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.
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Minst tre världspremiärer på 

DEMCON 
2016

DEMCON fick bli unik när tre 
tillverkare hade världspre-
miär på mässan. Utöver detta 
visades en rad andra rykande 
färska nyheter på mässan på 
Infracity i september.



Demoleringsmässan DEMCON är över 
för den här gången. Det blev den sjätte 
i ordningen av DEMCON som arrang-

erades 29-30 september på Infracity i Bredden 
norr om Stockholm. Om man även räknar 
in mässan Demotech som arrangerades på 
samma ställe under 1990-talet så har demo-
leringsmässan arrangerats i företaget SCOP 
ABs regi hela åtta gånger. Åren 2001 och 2003 
arrangerades den dessutom av Stockholmmäs-
san och Elmia i samarbete på mässan Nordcon 
i Stockholm och Jönköping.

LYCKAT TROTS SENARELÄGGNING
“Det nuvarande lilla formatet som DEMCON 
har är nog det som passar bäst. Det känns ge-
mytligt där nästan alla känner alla. Relativt få 
utställare och få besökare men med hög kvali-
tet ger de som möts tid att prata med varandra 
under bra förhållande. Jag tycker det är idea-

liskt och det verkar även utställare och besö-
kare tycka”, säger DEMCONs projektledare 
Jan Hermansson.

I år hölls DEMCON senare i september än 
tidigare. Orsaken var att undvika mässkrock i 
början av månaden då flera andra mässor i lan-
det redan krockade med varandra. “Först hade 
vi en viss oro över att lägga mässan i slutet av 
månaden med tanke på vädret men det gick 
ganska bra. Lite ostadigt på torsdag men fre-
dag blev bra. En annan fördel med att ha den i 
slutet av september var att älgjakten lugnat ner 
sig för norrlänningarna och att den inte riktigt 
kommit igång i övriga Sverige”, säger Jan.

Antalet utställare den här gången ham-
nade ungefär på samma siffra som tidigare, 
36 stycken. De flesta av namnen är välkända 
leverantörer av rivnings-, betonghåltagning-, 
återvinnings-, golvslipnings- och stofthante-
ringsutrustning med mera. Sedan ställde även 

några utställare från andra länder ut såsom 
Rotar från Nederländerna, Au Tour du Beton 
från Frankrike och Dr Schulze från Tyskland. 
Antalet besökare i år landade också på samma 
siffror som 2014. Under torsdagen besöktes 
DEMCON av 845 personer och under freda-
gen 1498 personer. Totalsiffran på 2343 är en 
liten minskning från 2014 med knappt 200 
personer.

“Även om vi tappade ett par hundra besöka-
re så är jag jättenöjd med tanke på att det är full 
rulle i branschen just nu. Många entreprenörer 
har helt enkelt inte tid att gå på mässa. Det kan 
man tydligt se på en rad andra branschmässor 
under året”, säger Hermansson.

Landets stora bygg- och anläggningsmässor 
med flera hundra utställare har haft besöks-
siffror på mellan 9 000 och 13 000 i år och har 
dessutom tre mässdagar. Att en liten nischad 
mässa som DEMCON på två dagar drar 2 300 
besökare måste bedömas som mycket bra.

Många av utställarna på DEMCON fram-
höll också att det var en riktigt bra mässa och 
att man sålde bra i montrarna.

VÄRLDSPREMIÄRER 
OCH MYCKET ANNAT NYTT
Som en kavalkad över de som ställde ut kan föl-
jande nämnas: Precis vid ingången till mässan 
ställde Gällö-företaget Sila ut sitt sortiment av 
luftrenare för byggen och visade även en del av 
sina smarta tillbehör. Mitt emot stod företaget 
CEJN som säljer olika typer av snabbkoppling-
ar för vätskor såsom bränsle, hydraulolja med 
mera. Det var första gången som CEJN ställde 
ut på DEMCON. Intill CEJN ställde det hol-
ländska företaget Rotar ut som tillverkar olika 
typer av hydrauliska rivningsverktyg. Rotar är 
ett snabbt växande företaget som är välkänt på 
kontinenten. Nu söker man en återförsäljare i 
Sverige. Rotar har tidigare tillverkat La Boun-
tys stålsaxar för den europeiska marknaden. 
In till Rotar stod SMC som presenterade sitt 
sortiment och rivningsverktyg samt framfö-
rallt sina effektiva hydrauliska fräsar. Ander 
Ståhle, som är grundare och vd för SMC, visa-
de dessutom en världsnyhet i en ny liten smi-
dig hammare utan kropp som är i vägen eller 
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tillför onödig vikt. Hammaren passar perfekt 
för lätta rivningar inomhus som exempelvis 
badrumsrivningar. Det var första gången ham-
maren visades på en mässa. Nästa utställare i 
raden var Hamatic som ställde ut tillsammans 
med finska företaget Bentonikoneet. Hamatic 
tillverkar som bekant olika typer av maskiner 
för slipning och polering av betonggolv medan 
Betonikoneet säljer ett brett sortiment av slip-
maskiner, fräsar, shotblasting-maskiner och 
andra typer av maskiner för glättning, bearbet-
ning av betongytor med mera. Strax intill hade 
Bobcat Svenska AB en öppen monter där man 
visade några av sina kompakta skidsteers och 
grävare. Bobcat hade även en utomhusyta där 
man demonstrerade den omtalade nyheten, 
den fjärrstyrda och eldrivna kompaktlastaren 
Bobcat E10. Bobcat var också guldsponsor av 
DEMCON 2016 tillsammans med tillverkare 
Pentruder.

En annan utställare som också lanserade 
en världsnyhet där DEMCON blev själva in-
troduktionsmässan var HTC. HTC lanserade 
sin nya serie Duratiq som vi berättade om i en 
separat artikel i förra utgåvan av PD. Granne 
till HTC var företaget PG Export som är dist-
ributör av rivningsmärket Arden Equipment. 
Lagom till Bauma lanserade Arden en verklig 
innovation i en ny betongsax med vattenbe-

gjutning integrerat i saxen. Optimalt placerade 
dysor på verktygskroppen ser till att med vat-
tendimma begjuta exakt där dammet uppstår 
i rivningssituationen. Arden är ensam om den 
här lösningen och har patenterat konceptet.

Mitt emot PG-Export stod som vanligt Hy-
droscand och visade sitt breda sortiment av 
hydraulkomponenter samt en av sina servi-
cebussar. Det finns nog inte en rivningsentre-
prenör i Sveriges avlånga land som inte känner 
till Hydroscand och dess produkter. En pålitlig 
leverantör som alltid ser till att ge sina kunder 
den bästa service i produkter och tjänster. I 
samma monterblock som Hydroscand åter-
fanns Lifa som är återförsäljare av Sandvik 
Rammers hydraulhammare och rivningsverk-
tyg i Sverige. Vägg i vägg med Lifa ställde fö-
retaget JR Trading ut en för svenska markna-
den helt ny smart bygglampa som tillverkas i 
Finland. JR Trading är även återförsäljare för 
finska liftarna Leguan där en modell visades 
på mässans utomhusområde. På gaveln i det-
ta monterblock ställde tyska tillverkaren Dr 
Schulze ut sitt sortiment av håltagningsutrust-
ning samt maskiner för slipning och polering 
av betonggolv. Sent emot Dr Schulze längs 
mässans kortvägg ställdes också företaget 
Scanmaskin ut sina maskiner och verktyg för 
slipning och polering av betonggolv. Scanma-

skin visade bland annat sin senaste nyhet den 
smarta Scan Combiflex 800 DSP som hjälper 
operatören att planera och genomföra arbetet 
så effektivt som möjligt.

Mera centralt i mässan ställdes företaget 
Drome ut från Ulricehamn. Drome erbjuder 
ett brett sortiment av olika typer av diamant-
verktyg samt även olika typer av hydrauliska 
rivningsverktyg såsom hydraulhammare. Vid 
sidan om Drome ställde Epox Maskin ut som 
säljer en rad olika hjälpmedel till bygg- och 
anläggningsbranschen. Man har ett brett sor-
timent av bland annat golvsågar och fräsar. 
Vägg i vägg med Drome ställde som vanligt 
tillverkaren Dustcontrol ut som är en av Euro-
pas största tillverkare av stofthanterings- och 
luftreningsutrustning. Företaget visade sin 
allra senaste nyhet och demonstrerade i en 
glasmonter hur effektivt deras maskiner tar 
hand om stoftpartiklar. Mitt emot Dustcon-
trol ställde Tyrolit ut på sin vanliga plats i en 
ö-liknande monter. Man visade stora delar av 
sitt sortiment och lockade många besökare 
under mässan. Tyrolit hade också sitt sedvan-
liga tält på utomhusområdet där den nordiska 
finalen i Cutting Pro Competition hölls på 
torsdagen. Tyrolit var också bronssponsor av 
mässan tillsammans med Jack Midhage AB. 
Mitt emot Tyrolits ena gavel återfanns tillver-
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Utöka ert företags möjligheter inom håltagning. Använd samma drivsystem med Pentpak, fjärrkontroll, HF-motor och 
kablar till din väggsåg, vajersåg och heavy duty borrmaskin. 
  

Alla precisionsdelar tillverkas i vår egen verkstad i Borlänge, i moderna produktionsmaskiner och av de bästa europeiska, högvärdiga  
materialen. Med mer än 35 års erfarenhet av att utveckla och bygga transmissioner och betonghåltagningsutrustning vet vi vad som krävs för att 
skapa högpresterande maskiner med lång livslängd. 

För mer information besök gärna vår hemsida www.pentruder.com  
Ni hittar även oss på facebook: www.facebook.com/pentruder samt Instagram: pentruder_official

Designed and manufactured by:
Tractive AB I Gjutargatan 54 I 78170 Borlänge I Sweden 

Tel: +46 (0)243 221155 I Fax: +46 (0)243 221180
E-mail: info@tractive.se I www.pentruder.com

Durable Performance
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karen Pentruder. En populär tillverkare som vi-
sade sina senaste nyheter av högfrekvensdrivna 
håltagningsmaskiner. I direkt anslutning till 
Pentruder ställde SDC ut sitt breda sortiment 
av olika typer av diamantverktyg. SDC säljer 
som bekant Arix sortiment av diamantverktyg 
i Sverige.  Vid sidan om SDC intill mässans ka-
feteria ställde sedan Pullman Ermator ut och 
visade sitt breda sortiment av stofthanterare 
och luftrenare samt inte minst sina populära 
våtsugar. Tvärs över gången återfanns fran-
ska tillverkaren Au Tour du Beton. Företaget 
tillverkar och säljer maskiner och verktyg för 
slipning och polering av betonggolv. Orsaken 
till att man ställde ut var bland annat att hitta 
återförsäljare i Skandinavien. På sin sedvanliga 
plats längst inne i hörnet på mässan hölls som 
vanligt Husqvarna ställningarna med mässans 
största monter. Man visade samtliga av årets 
nyheter omfattande den nya väggsågstillsatsen 
för att eliminera översågningar, det kompletta 
Prime-programmet, nya fjärrstyrda golvslipen, 

nya diamantverktyg och verktyg för slipning 
och polering av betongytor. Husqvarna hade 
också en monter utomhus där man demon-
strerade sina maskiner. Tilläggas skall att Hus-
qvarna dessutom var exklusiv platinum sponsor 
av mässan och det Svenska Demoleringspriset 
i år. Tvärs över gången ställde sedan Andersen 
Contractor ut som är leverantör av bland annat 
hydrauliska rivningsverktyg från Trevi Benne 
och Indeco. Och vägg i vägg med Andersen 
ställde företaget Nordfarm ut som sedan länge 
sålt finska tillverkaren Avant Tecnos kompakt-
lastarprogram i Sverige, produkter som är upp-
skattade bland rivare. Mitt emot Nordfarm och 
på sin sedvanliga plats ställde sedan Brokk ut. 
Även Brokk var en av dem som hade en världs-
premiär på mässan. Man lanserade nämligen en 
helt ny robotmodell igen (!) i Brokk 110. Brokks 
kraftfull satsning på nya produkter de senaste 
åren saknar motstycke.

Snarts har varvet gått på mässan men yt-
terligare utställare OP System som visade riv-

ningsverktyg från Demarec och informerade 
om Rubble Masters mobila återvinningskros-
sar. Intill OP System ställde svenska verk-
tygstillverkare Hultdins System ut för första 
gången på mässan. Den den här hörnan av 
mässan fanns flera leverantörer av rivnings-
verktyg. Här ställde även företaget SEMAB 
ut som säljer japanska NPKs rivningsverktyg i 
Sverige. Och nära SEMAB ställde en annan le-
verantör av rivningsverktyg ut, nämligen Amas 
Svenska AB som bland annat säljer Furukawas 
rivningssortiment i Sverige och Simex olika 
typer av fräsar. Amas hade en imponerande 
monter med bland annat en inredd container 
och olika typer av produkter utställda runt om 
containern. Mitt emot Amas ställde sedan fö-
retaget Jack Midhage AB ut som säljer en rad 
olika maskiner och hjälpmedel för bland an-
nat betonghåltagning samt att de har egen 
tillverkning av diamantverktyg. In till Midhage 
återfanns också företaget Jerneviken Maskin 
som också har ett brett sortiment för bland an-
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Nyheter på demcon 2016

PG EXPORT visade innovationen Arden Jet
Företaget PG Export visades en väldigt intressant innovation på mässan. Du kan läsa om nyheten i en 
separat artikel i tidningen men det handlar om ett rivningsverktyg med inbyggda vattendysor för att 
effektivt kunna vattenbegjuta exakt där dammet uppstår, så att säga vid källan. Det är företaget Arden 
Equipment från Frankrike som utvecklat produkten och som man också prisbelönats för. Arden Jet är 
en verklig innovation för rivningsentreprenörer.

www.pg-export.se

Ny avskalad HAMMARE 
SMC, Ståhles Mining & Construction kom med 
en världsnyhet till DEMCON. Man släppte sin 
minsta hammare utan hammarkropp och med 
bara cylinder. Produkten stod rykande färsk i 
SMCs monter och är främst avsedd att användas 
i trånga inomhusmiljöer monterad på en rivning-
srobot eller små kompaktlastare. En intressant 
innovation från SMS.

www.demolering.se

JR TRADING lyser upp 
Företaget JR Trading, som säljer Leguan Lift i 
Sverige använde DEMCON för att lansera sin 
nya arbetsplatsbelysning Worklite från Finland. I 
mörka tider som vi nu är inne i är den här typen 
av stryktåliga belysningar guld värd. Dessutom 
klarar lampan de nordiska tuffa förhållandena då 
den är utvecklad och tillverkad i Finland. 

www.jrtrading.se

Smart väggsågningsmodel från HUSQVARNA
Husqvarna har bjudit på en massiv lansering av nya produkter under hela året. Det började med World of 
Concrete i Las Vegas där man visade nya kapmaskiner, ny fjärrstyrd golvslip, nya golvsågar och en räcka 
nya diamantverktyg med mera. Samtliga nyheter har vi presenterat i tidningen under året. Nyheterna 
visades naturligtvis på Bauma också och i slutet av september visades de på DEMCON. En intressant 
nyhet som man plockade fram ur rockärmen på Bauma och på DEMCON var den nya sågmodulen 
WSC 40. En smart tillsats till Husqvarnas HF-väggsågar som gör exempelvis fönstersågningar så 
mycket enklare. Ingen risk för översågningar alltså med den nya modulen. Och den är mycket enkel 
att applicera på väggsågarna. På DEMCON demonstrerades tillsats i Husqvarnas utomhusmonter. 
Man demonstrerad också sina rivningsrobotar, kärnborrsystem och väggsågarna. Inomhus på mäs-
san hade tillverkaren av väl tilltagen monter där men visades hela sitt breda sortiment. Husqvarna var 
exklusiv platinumsponsor av DEMCON, Det Svenska Demoleringspriset och DEMCON-kalaset 2016.

www.husqvarnacp.se

Bobcat E10 
Bobcats eldrivna grävare är faktiskt ett intressant 
alternativ till rivningsrobotar i vissa applikationer 
inomhus. Exempelvis i mycket trånga utrymmen 
som badrumsrivningar, utrivningar av fastigheter 
som ska renoveras med mera. Bobcat har sedan 
länge varit kungen på utrivningsjobb och med sina 
två eldrivna maskiner E08 och E10 förstärker 
man nu sin ställning. Bobcat visade bland andra 
maskiner E10 på mässan DEMCON i Infracity i 
slutet av september. Något som förbluffar är E10s 
mått. Bladhöjden är 220 mm och frigången lig-
ger på 363 mm. Den minsta radien i körläge är 
endast 2153 mm. Minsta vändradien är 1121 
mm, arbetsbredd vid maximal högerrotation är 
1221 mm och vänsterrotation 1162 mm. E10 
erbjuder ett maximalt kraftuttag vid 200 rpm på 
7,4 kW och ett vridmoment vid 1600 rpm på 
39,1 Nm. E10 är kanske något att fundera över 
när nästa rivningsjobb i trånga miljöer dyker upp.

www.bobcat.se

HTC hade världspremiär 
På DEMCON hade HTC Sweden världspremiär av 
sina nya plattform Duratiq. Detta innebär att DEM-
CON var alltså den första mässan “worldwide” 
som de nya golvsliparna visades för marknaden. 
Parallellt har en rad presentationer gjorts på HTCs 
dotterbolag runt om i världen och även ute hos 
kund. Serien kommer förståss att visas på World 
of Concrete i Las Vegas i januari. PD presenterade 
serien redan i förra numret och i denna utgåva 
går det att läsa ett mera ingående reportage om 
HTC som företag idag, sedan tre år tillbaka ägda 
av investmentbolaget Polaris.

www.htc-floorsystems.com

FIRADE 40 med ny maskin
Tillverkaren Brokk stack som vanligt ut på DEMCON. Mässan sammanföll i år med att 
företaget firar 40 år. Under de senaste tre åren har tillverkaren starkt imponerat med sin 
höga utvecklingstakt. Bara i år har man släppt två nya maskiner på mässorna World of 
Concrete och Bauma. Och lite till allas förvåning släppte man ytterligare en nyhet på DEMCON, 
Brokk 110. Enligt tillverkaren levererar Brokk 110 15 procents mer kraft i redskapet än 
föregångaren Brokk 100 och hela 50 procent mer än Brokk 90 ska tilläggas. Den är byggd 
för att arbeta i trånga utrymmen och har samma kompakta mått som Brokk 100. Om det 
är någon som kommer ihåg gamla Brokk 110 så är det ofantligt mycket som hänt. Brokk 
110 väger strax under ett ton och ett smart muskelpaket som gör vardagen så mycket 
enklare för operatören än tidigare. Under den 40 år som Brokk funnits på marknaden så 
har inte bara marknaden förändrats och Brokk med den. Man för väl säga att just den 
smala rivningsnishen för rivningsrobotar har till stor del letts av Brokk som legat i framkant 
hela tiden. Och Brokk 110 är ytterligare ett bevis för det.

www.brokk.com  



nat håltagare. Jerneviken är särskilt välkända 
för sina många olika hjälpmedel för entrepre-
nörer och sina egentillverkade diamantverk-
tyg med positionerade diamanter. Tyvärr så 
möttes mässdeltagarna under torsdagen av att 
Jerneviken Maskins grundare och ägare, Owe 
Persson, gått ur tiden. Sorgebudet var tungt 
för alla i branschen då Owe var känd av många 
och en verklig grundsten i den svenska håltag-
ningsbranschen.

Även i år hade mässan ett mindre utomhus-
område där utställarna fick möjlighet att demon-
strera sina maskiner. Två av utställarna på mäss-

san satsade på montrar endast utomhus. Vädrets 
makter gjorde sig påminda på torsdagen med en 
del regn och blåst men fredagen bjöd på sol. En av 
utomhusutställarna var Hilti som hade ett stort 
tält som inrymde tillverkarens breda sortiment 
inom betonghåltagning. I tältet demonstrerades 
maskinerna och man hade även olika tävlingar. 
En anna utställare utomhus var Thovo som vi-
sade olika typer av kompaktlastare och dumprar 
samt andra typer av hjälpmedel för exempelvis 
bilning. Övriga utställare som återfanns även 
utomhus var Tyrolit, Husqvarna, HTC, Scanma-
skin, JR Trading och Bobcat. 
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Diamantverktyg och hammare FRÅN DROME
Företaget Drome är en frisk fläkt i rivnings- och håltagningsbranschen. Företaget ställde nyligen ut på 
DEMCON och säljer ett brett program av produkter för håltagare, maskinentreprenörer och rivare. Man 
har ett stort sortiment av diamantverktyg för väggsågning, golvsågning, kärnborrning, maskinkapning 
och sågning med diamantvajer. Dessutom säljer man även olika typer av slipverktyg för exempelvis 
slipning och polering av bland annat betonggolv och andra ytor. I sortimentet finns också ett komplett 
program av hydraulhammare från koreanska tillverkaren D and A. Sortimentet består av 16 grund-
modeller i viktklasser från 0,7 till 140 ton. Dessutom finns en rad olika varianter av hammare såsom 
buller- och vibrationsdämpade med mera.

www.drome.se

ROTAR söker återförsäljare i Sverige
Den nederländska tillverkaren av rivningsverktyg, Rotar, ställde ut på DEMCON. Fokus var inställt på att 
hitta en lämplig återförsäljare. Rotar är framförallt kända för sina skrotsaxar och var tidigare tillverkare 
av La Bountys saxar i Europa. Under de senaste åren har man kraftfullt marknadsfört sitt egna sorti-
ment över hela världen. Sedan en tid tillbaka har bolaget eget dotterbolag även på den amerikanska 
marknaden. Men enligt ägaren Louise Broekhuizen är Sverige en viktig kommande marknad. “Jag 
vet att de svenska maskinentreprenörerna är mycket kompetenta och medvetna om hur de arbetar. 
Och jag tror att våra produkter skulle passa in bra för uppgifter inom rivning, skrot och återvinning”, 
säger Broekhuizen.

www.rotar.com



Under mässan DEMCONs första dag 
genomfördes den nordiska finalen 
i Tyrolits Cutting Pro Competition. 

Tävlingen, som är internationell, är mycket 
uppskattad och under året har delfinaler ge-
nomförts i en rad olika länder runt om i Eu-
ropa. I den nordiska finalen slåss vinnarna från 
Sverige, Norge, Danmark och Finland mot 
varandra. Det var tredje gången som Tyrolit 
anordnar en håltagartävling på DEMCON, 
eller rättare sagt femte gången. De två första 
gångerna under Demotech arrangerade Tyro-
lit i Norden sin egen tävling under ledning av 
Arne Holgersson och 2010 drog Cutting Pro 
Competition igång med den nordiska fina-
len på DEMCON 2010, också 
under ledning av Arne. Den 
nordiska finalen genomför-
des som vanligt i ett tält på 
mässans utomhusområde. 
Arrangemanget genomfördes 
med Tyrolits praktisk ansva-
rige Marcus Kern från Öster-
rike samt med personal från 
Tyrolit i Sverige. Finalen blev 
återigen mycket uppskattad 
och lockade mycket publik. 

Danskarna var starka i årets 
final och placerade sig både på 
första och tredje plats medan 
Norge norpade åt sig andra-
platsen. Men sedan blev det 
starkt svenskt på 4, 5, 6, 7, 8 
och 10:e plats. De första fyra 
med mest poäng tävlar vi den 
internationella finalen i Inns-

Rank Land Namn  Företag       Väggsågning   Kärborrning    Handsågning    Totalpoäng

1 Danmark Ulrik Nielsen  E&P       01:06,57             01:36,75    00:29,58             82

2 Norge Darius Janulis Rune Monsen AS      01:14,67             01:57,99    00:26,89             75

3 Danmark Lars Nielsen  E&P       01:15,34             01:57,27    00:26,91             73

4 Sverige Martin Andersson King Concrete AB      01:08,44             02:08,75    00:28,26             71

5 Sverige Magnus Svedin Ubbes håltagning      01:16,63             01:56,98    00:28,91             70

6 Sverige Christer Szakos Österlen Håltagning AB      01:08,17             02:21,51    00:31,91             64

7 Sverige Rickard Jernberg Storstadens Diamantborrn AB          01:12,90             02:06,90    00:37,31             62

8 Norge Steffen Nomeland Kristiansand Bygg AS      01:28,26             02:09,75    00:31,55             58

9 Norge Miguel Kroken Lommedalen Bygg AS      01:20,57             02:22,65    00:31,59             56

10 Sverige Mikael Andersson CS Riv a Håltagning      01:34,15             02:49,23    00:31,41             55

11 Danmark Niels Nielsen  E&P       01:45,48             02:52,82    00:42,99             48

Vinnare i Tyrolit Cutting Pro Nordiska Final 2016

Nordisk final i 
CUTTING PRO COMPETITION

bruck som hålls den 21 februari, 2017 på Inns-
bruck kongresscentrum. Parallellt med finalen 
arrangeras även en mässa samt föreläsningar. 

En av föreläsarna är tidningarna Professionell 
Demolering och PDi Magazines chefredaktör 
Jan Hermansson.

16    Branschtidningen Professionell Demolering • 4-2016



Vinnare i Tyrolit Cutting Pro Nordiska Final 2016

Nordisk final i 
CUTTING PRO COMPETITION

TVÅ STORLEKAR. 
28 KONFIGURATIONER.
OÄNDLIGA MÖJLIGHETER.NYA FUNKTIONER

100>

Vi hade bestämt oss för att skapa en helt ny generation golv slipningsmaskiner.

Resultatet är DURATIQ™. Två helt nyutvecklade maskiner, där var och en av de mer 
än 100 nya funktionerna, lösningarna och detaljerna svarar mot tydliga krav och 
förväntningar från proffsanvändare och specialister i hela världen.  
 
Upplev en ny era inom golvslipning.

SKAPAD FÖR ATT  
SÄTTA EN NY STANDARD.



På alla Demotech och DEMCON-mässor under åren har det all-
tid hållits en middag på kvällen den första mässdagen i Infracitys 
Ballroom. Så var fallet även i år. Middagen går sedan 2010 under 

namnet DEMCON-kalaset då det mera är kalasstämning än galamid-
dag. Stämningen är alltid uppsluppen och god och så var fallet även i år. 

MYCKET PÅ AGENDAN
Omkring 280 gäster kom till festen som innehöll en god middag, underhåll-
ning från husbandet High Frequency, presentation av vinnarna i Cutting 
Pro Competition och så det som alla väntade på, utdelning av det Svenska 
Demoleringspriset 2016. Sponsor för middagen och prisutdelningen var 
Husqvarna Construction Products som var exklusiv platinumsponsor för 
hela mässan. Välkomstdrinken sponsrades dock av tillverkaren Brokk. 

Det Svenska Demoleringspriset instiftades 2012 av tidningen Profes-
sionell Demolering efter en idé från tidningens assisterande chefredak-
tör Anita Hermansson. I år delades priset alltså ut för tredje gången. 
Priset delas ut av Professionell Demolering i samarbete med branschför-
eningarna Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Saneringsentrepre-
nörerna inom Sveriges Byggindustrier. Nämnas bör också att de båda 
branschföreningarna höll ett gemensamt möte under DEMCON där 
man nu klubbat att slå samman föreningarna under nästa år. Ett klokt 
beslut som kommer att stärka de båda föreningarna. Till det Svenska 
Demoleringspriset hade en rad olika entreprenörer och tillverkare no-
minerats i totalt 11 kategorier. Tidigare under dagen hade demolerings-
prisets jury samlats och man beslutade att dela ut följande företag priser 
2016:
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Kalas och Demoleringspriset

På kvällen den 29 september efter DEMCONs första mässdag var det dags 
för DEMCON-kalaset i Scandic Infra Citys ballroom. Nära 280 gäster hade 
samlats för att äta gott, underhållas och delta vid utdelandet av Det Svenska 
Demoleringspriset som ägde rum för tredje gången sedan 2012.
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Årets rivningsentreprenör
TRELLEGRÄV AB
Motivering: Ett utomordentligt välskött bolag som av 
en faders starka hand och en syskonstrio, sedan nära tre 
decennier tillbaka, drivits upp till en av branschens idag 
starkaste aktörer. Priset Årets Rivningsentreprenör 2016 
tilldelas Trellegräv AB.

Årets håltagningsentreprenör
FALKENBERGS HÅLTAGNING AB
Motivering: För att under ganska kort tid lyckats med att 
åta sig omfattande projekt utförda med hög professionalism 
och placera sig som en av landets ledande aktörer inom 
håltagning tilldelas priset för Årets Håltagningsentreprenör 
Falkenbergs Håltagning AB.

 
Årets rivningsprojekt
VOID AB
Motivering: För att minutiöst, med stor säkerhet och pro-
fessionalism genomfört en av årets största industririvningar 
tilldelas priset för Årets Rivningsprojekt företaget VOID AB. 

Årets saneringsentreprenör
INDUSTRI- & SKADESANERING AB, ISKAD
Motivering: Med ett dokumenterat stort kunnande och 
erfarenhet och för att under många år legat i framkant när 
det gäller utveckling och nytänkande inom verksamhetsom-
rådet industri- och skadesanering tilldelas priset för Årets 
Saneringsentreprenör till Industri- & Skadesanering AB.

Årets håltagningsprojekt
VOID AB
Motivering: Hur tar man bort ett ugnsfundament utan att 
orsaka mikrosprickor? Jo genom komplicerade alternativa 
metoder utfördes en demontering. Genom sågning, borrning 
och framförallt vajersågning utfördes detta stora projekt på 
rekordtid. Projektet beräknas i första vändan av Void att ta 
11 dagar. Av beställaren fick man sex. Void genomförde på 
fem dagar! Priset Årets Håltagningsprojekt tilldelas VOID AB.

Säkerhet- och arbetsmiljöpriset
HILTI SVENSKA AB
Motivering: För sin målmedvetna strävan att alltid verka för 
sin personal och sina kunders bästa tilldelas Årets Säkerhets- 
& Arbetsmiljöpris företaget Hilti Svenska AB.

Recycling- och miljöpriset
DESTROY REBUILDING COMPANY AB
Motivering: För sin smarta lösning för att radikalt minska 
förbrukning och utsläpp på arbetsplatsen med minst 60 ton 
tilldelas Årets Recycling- & Miljöpris 2016 företaget Destroy 
Rebuilding Company AB.

Årets saneringsprojekt
RIVNINGSENTREPRENAD GROUP
Motivering: I en mycket komplex arbetsplats på centralsjuk-
huset i Kristianstad utfördes in- och utvändig PCB-sanering, 
asbestsanering allt i omedelbar närhet av bland annat infek-
tionskliniken. Genom god planering, bra utrustning utbildad 
personal genomfördes arbetet utan komplikationer och till 
beställarens stora belåtenhet. Priset för Årets Saneringspro-
jekt tilldelas Rivningsentreprenad Group AB.

 
Årets tillverkare/leverantör
BROKK AB
Motivering: Med en mycket imponerande produktlanse-
ringstakt inom ett tufft teknikfält toppat med avancerade 
tekniska lösningar och innovationer samt bland annat en 
produktion i LEAN-tänkande går priset för Årets Tillverkare 
2016 till Brokk AB.

Stora innovationspriset för 
tillverkare/leverantörer
HTC SWEDEN AB
Motivering: För att som bolag ursprungligen skapat och 
utvecklat en helt ny internationell metod och standard för 
behandling av betonggolv. Och för att under de senaste tre 
åren vänt upp och ner på alla begrepp och implementerat en 
ny tekniskt och smart plattform i sin nya produktserie Duratiq 
tilldelas företaget HTC Sweden AB årets Stora Innovationspris 
för tillverkare.

Det Svenska Demoleringsprisets 
“Honorary Award”
ARNE HOLGERSSON
Motivering: Han har under sitt verksamma arbetsliv personi-
fierat svensk betonghåltagning. Han är del i det kitt som håller 
samman både leverantörer och entreprenörer. Uppskattad 
för sitt stora branschkunnande, härliga framtoning och med 
sin klingande småländska. En sann vän. Årets Hederspris 
tilldelas…ARNE, allas vår Arne Holgersson.

CURT SUNDQVIST
Motivering: En legend utan dess like, kraftfull i ord och 
handling. Med tydlighet, bestämdhet och kraft utvecklade 
han ett tillverkande bolag som idag är en världsledare. Årets 
Hederspris tilldelas Curt Sundqvist.

MIKAEL SÖDERGREN
Motivering: För oss i branschen är en presentation överflödig. 
Han har under 40 år lett utvecklingsarbetet och lyft anseendet 
och skapat seriositet för en hel bransch. Han har skapat utbild-
ning. Han var med och startade Riv- och Saneringsentrepre-
nörerna, arbetat ideellt i såväl Sveriges Byggindustrier som i 
BCA, Byggbranschens Centrala Arbetsmiljöutskott, utbildat 
Bygghälsan, Previa m fl i saneringshantering. Han har ett CV 
som är armslångt. Man kan hålla på hur länge som helst…. 
Årets Hederspris tilldelas Mikael Södergren ISKAD.

ULF DOLFEI
Motivering: Han kom tidigt och som ung in i demolerings-
branschen. Likt en Rookie har han med åren byggt upp ett 
genuint kunnande och erfarenhet. Smart och målmedvetet 
har han och hans bolag försett den svenska demoleringsbran-
schen med förstklassiga produkter och service för rivning och 
återvinning. Årets Hederspris tilldelas Ulf Dolfei.

CLAES-GÖRAN BERGSTRAND
Motivering: Han har byggt upp och utvecklat ett genuint 
familjeföretag till en starkt växande global aktör. Årets 
Hederspris tilldelas Claes-Göran Bergstrand.

ALFRED LANDL
Motivering: En stor ledare som med över 35 års erfarenhet från 
den internatinella håltagnings- och diamantverktygsmarknaden 
satt ett tydligt avtryck även i den svenska håltagningsbranschen. 
Med sin positiva charisma och alltid varma personlighet har han 
uppmuntrat optimism och framåtanda bland anställda, indu-
strikollegor och entreprenörer. Det Svenska Demoleringspriset 
Hederpris tilldelas därför österrikaren Alfred Landl.

Årets rivningsprojekt.

Arne Holgersson.

Eva Skinner, 
Brokk AB.



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

Webbshop Dustcontrol Sverige Dustcontrol_se
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Nu kliver Husqvarna in på marknaden 
med sin egen alkylatbensin, XP Power 2 
och Power 4, som är skonsammare både 
för användaren och miljön. Den är framta-
gen för optimal funktion och prestanda vid 
användning i Husqvarnas breda sortiment 
av produkter, från motorsågar och häck-
saxar till riders och snöslungor.

Alkylatbensin är en renare form av 
bränsle jämfört med vanlig bensin och är 
skonsammare mot miljön med lägre ut-
släpp. De renare avgaserna har också en 
positiv inverkan på arbetsmiljön för den 
professionella användaren med minskad 
exponering för skadliga ämnen i inand-
ningsluften. Husqvarnas alkylatben-
sin finns i två varianter: XP Power 2 för 
2-taktsmotorer så som motorsågar och 
trimmers och Power 4 för 4-taktsmotorer 
som till exempel gräsklippare, jordfräsar 
och snöslungor. Båda sorterna ger en ef-
fektiv förbränning då produkterna inne-
håller färre skadliga ämnen än vanlig ben-
sin vilket ger renare motorer för maximal 
livslängd. Förbättrad förbränning minskar 
också behovet av service vilket innebär att 
produktiviteten under arbetsdagen ökar.

XP Power 2 är en färdigblandad alky-
latbensin med XP tvåtaktsolja och kan 
användas direkt ur dunken. Man behöver 
alltså inte lägga tid på att själv blanda och 
slipper spill. Den helsyntetiska och bio-
logiskt nedbrytbar oljan ger ett optimalt 
skydd för din Husqvarna 2-taktsmotor. 
En stor fördel med alkylatbensin är också 
att kvaliteten är konstant. Både XP Power 
2 och Power 4 kan lagras i flera år och 
fungerar ändå som vanligt, från säsong till 
säsong.

HUSQVARNA SATSAR 
på egen alkylatbensin

Kunden har nu svårt att välja – helt elektrisk 
eller dieseldriven. 5055e övertygar, förutom att 
den inte avger några utsläpp, med sina pre-
standaparametrar, terrängegenskaper och sina 
låga servicekostnader.

Byggplatsoperatörer står inför en utma-
ning när det gäller att använda dieseldrivna 
fordon i byggnader, på arbetsplatser i inner-
staden eller i tunnlar. Tack vare den nya helt 
elektriska drivningen är det nu med Kramer 
5055e möjligt att utföra arbeten inomhus helt 
utan utsläpp. Både användare och miljö skonas 
genom utsläppsfrihet och mycket låg ljudnivå.

Den elektriska hjullastaren har inte bara 
ekologiska fördelar utan också hög lönsam-
het – de betydligt lägre underhållskostnaderna 
amorterar de högre investeringskostnaderna 
inom en kort tid. De vanliga underhållsinter-
vallen för maskinen krävs så att hjullastaren 
kan arbeta tillförlitligt och ekonomiskt. Ett 
motorunderhåll behövs dock inte, vilket gör 
servicetid kortare och billigare. Dessutom bör 
man ha prisfördelen i åtanke hos elkraft jäm-
fört med dieselbränsle.

I storleksklassen på 0,55 m³ skopvolym 
lanserar Kramer med 5055e den första helt 
elektriska hjullastaren på marknaden. Pre-
standaparametrar, terrängegenskaper och an-
vändarkomfort motsvarar den konventionella 
modellen. Tack vare staplingsnyttolasten på 
1750 kg är hjullastaren mångsidig.

Kramer har lagt stort värde på anpassning 
av byggdelar och komponenter för att möjlig-
göra finkänslig körning. För detta monterades 
direkt två elmotorer – en för arbetshydrauli-
ken och en för färddrivningen. Beroende på 
hjullastarens användning tas prestandan från 
den motsvarande motorn. Det hjälper till att 
hålla energiförbrukningen så låg som möjligt. 
Elmotorn drivs med beprövade uppladdnings-
bara blysyrabatterier. Laddaren är redan inte-
grerad med blysyrabatterierna och laddningen 
är mycket enkel, via ett vanligt eluttag (230 V). 
Beroende på användningsområde och hjullas-
tarens belastning räcker en batteriladdning för 
en arbetsinsats på upp till fem timmar.

Maskinens laddningstid är på mellan tre och 
sex timmar, beroende på installerad utrustning.

UTSLÄPPSFRIA ARBETEN   
med Kramer 5055e 

Säkrare kapning med Deep Cut Protection
”Vi arbetar konstant med att öka säkerheten 
runt användandet av kap- och slipprodukter. 
Tyrolit Premium 2 in 1 Deep Cut Protection är 
ett perfekt exempel på en unik säkerhetslösning 
som vi är ensamma om på marknaden”, berättar 
Göran Nyberg, Tyrolits nordiske produktchef.

Tyrolit Premium 2 in 1 Deep Cut Protection 
är en kapskiva med försänkt nav för kapning 
i både stål och rostfritt. Det försänkta navet 
ger en mycket stabilare kapning och möjlig-
gör plankapning. För att undvika riskerna med 
att kransen slits av vid djupa kapningar så har 
Tyrolit utvecklat en stålflens som ligger som 
skydd över navet och förhindrar just att kran-
sen lossnar eller att skivan spricker – Deep Cut 
Protection.

”För alla som arbetar med plankapning är 
Deep Cut Protection ett måste. Vi har märkt 
att allt fler skyddsombud inom smidesverkstä-
der rekommenderar denna produkt till sina 
anställda. Att skivan dessutom kapar djupare, 
håller längre och följaktligen blir mer lönsam  
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FRÅN JAPAN

REN PERFEKTION

Japan är ett fantastiskt land. Det är så mycket annorlunda, 
men ändå så lätt att förälska sig i dess kultur, människor och 
natur. PDs redaktör Jan Hermansson, rapporterar om sin resa 
i landet som inkluderade ett besök hos tillverkaren Shibuya i 
Hiroshima.

Japan kan beskrivas med ett ord: Rent. 
Gatorna är rena, infrastrukturen i all-
mänhet välorganiserad och allt verkar 

fungera smidigt och framför kommer allt och 
går i tid. Japansk mat är också ren och serveras 
oftas på ett konstnärligt sätt. Utseende på ma-
ten är lika viktigt som smaken. Och det japan-
ska folket har ett rent utseende, är vänliga och 
öppna med stor gästfrihet.

SHIBUYA COMPANY, EN AV DE 
STÖRSTA INOM SITT OMRÅDE I JAPAN
Shibuya är ett välorganiserat företag med ett 
omfattande produktsortiment och hög kom-
petens inom utveckling och tillverkning av 

diamantverktyg och maskiner för sågning och 
borrning i betong och andra byggmaterial. Fö-
retaget är beläget i samhället Hatsukaichi som 
är en förort till Hiroshima i den sydvästra re-
gionen av Japan. Hiroshima som stad har en 
befolkningsmängd på cirka 1 miljon, medan 
prefekturen Hiroshima har circa 3 miljoner, 
inklusive 120.000 som bor i Hatsukaichi. Det 
är lätt att nå Hiroshima med flyg eller hög-
hastighetståget Shinkansen. Hiroshima ligger 
cirka 800 km från Tokyo och tar ca 4 timmar 
av Shinkansen.

Hatsukaichi ligger på sluttningarna av ett 
berg direkt vid stranden av ett innanhav till 
Stilla havet. Shibuyas fabrik ligger intill hamn-

området och mitt emot den välkända och he-
liga ön Mayajima med Itsukushima Shrine och 
det den flytande Thorii-porten.

Shibuya är en av Japans ledande tillverkare 
inom håltagningsindustrin. Internationellt är 
Shibuya mest känt för sitt breda utbud av el-
motorer och kompletta kärnborrsystem med 
olika typer av borrstativ. För närvarande är 
det främst kärnborrsystem som exporteras, 
medan diamantverktyg och andra maskiner 
säljs på hemmamarknaden. Företaget har 160 
anställda, 100 på huvudkontoret och fabriken i 
Hatsukaichi och resten fördelade på sju kund-
center över hela landet. Varje kundcenter har 
en försäljningsavdelning, serviceverkstad och 
eftermarknadsavdelning. Mer komplicerade 
reparationer och underhållsarbeten utförs på 
det centrala servicecentret på fabriken i Hatsu-
kaichi. Leveranstiden på standardreparationer 
är tre dagar, två dagar leverans och en dag re-
paration.

NÄSTAN 90 OCH 
FORTFARANDE I ARBETE
Namnet Shibuya är välkänt i Japan och går så 
långt tillbaka som till 700-talet. Japaner som 
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Shibuyas vd Norikazu Shibuya.

Företagets grundare Katsuji Shibuya i hans 
kontor med sin bok om Shibuya-familjen 
framför sig.

Majoriteten av Shibuya anställda i 
Hatsukaichi.

Itsukushima Shrine på Mayajima Island strax över 
från Shibuya fabriken.

bär namnet Shibuya härstammar normalt till 
samma familj. Grundare av Shibuya Company 
Katsuji Shibuya är 89 år gammal och fortfaran-
de aktiv i bolaget. Han har dessutom skrivit en 
bok om familjenamnet och om företaget. “Det 
tog mig 13 år att skriva boken och den publice-
rades 2003. Den berättar historien om namnet 
Shibuya och historien om hur jag startade fö-
retaget”, säger Katsuji Shibuya.

Det var hans fru Masako som härrörde från 
Shibuya-familjen och han bytte sitt efternamn 
till hennes. Katsuji Shibuya är ursprungligen 
tekniklärare och arbetade inom högstadiet. 
I början av 1950-talet lämnade han undervis-
ningen och började sälja jordbruksredskap och 
maskiner. Efter ett tag blev han en distributör 
av Kubota lantbruksmaskiner. Han var mycket 
framgångsrik i sin verksamhet och utsågs till 
landets bästa återförsäljare för Kubota jord-
bruksmaskiner under några år.

På 1950-talet dominerade livsmedelsindu-
strin i sydöstra Japan där Hiroshima ligger, 
men under det följande decenniet skulle sta-
den och hela regionen omvandlas. Nya typer 
av tillverkningsindustrin etablerade sig i områ-
det och betong blev ett allt vanligare byggma-

terial. “På 1950-talet var de flesta av husen här 
byggda av trä, men när betong blev det bygg-
nadsmaterial man föredrog insåg jag att detta 
är framtiden. Användningen av betong ökade 
snabbt och med det behovet av nya typer av 
maskiner att bearbeta betongen”, säger Katsuji 
Shibuya.

Han ville vara en del av denna utveckling 
och ville starta sin egen produktion för att vara 
mindre beroende av andra tillverkare. Han såg 
en möjlighet efter att ha sålt US Rigid och Mil-
waukees maskiner i många år. År 1969 startade 
han sin första produktion av borrmotorer. Den 
första borrmotorn kallades TS-1. Efter ett par 
år byggdes TS-1 om vilket gav försäljningen 
ett uppsving. Efterfrågan på utrustning för 
att såga och borra i betong ökat dramatiskt. 
Tillsammans med framgångsrik produktion 
och försäljning växte företaget snabbt. Under 
företagets två första decennier sålde Shibuya 
sina produkter huvudsakligen på den inhem-
ska men när exportverksamheten började 1978 
växte också verksamheten.

Utvecklingen av maskiner för håltagning 
ökade och idag har Shibuya 15 olika basmo-
deller av borrmotorer, ett antal olika tillbehör, 

som automatisk matningssystem, vakuumdy-
nor, borrstativ, vattenuppsamlingutrustning 
med mera. Shibuya tillverkar också vägg- och 
vajersågar och har ett stort utbud av olika typer 
av diamantverktyg. Cirka 50% av produktionen 
är borrsystem, andra maskiner och tillbehör 
medan resterande 50% är diamantverktyg. I Ja-
pan är Shibuya mycket stark på diamantverk-
tyg och en av de största leverantörerna till den 
japanska marknaden. Företaget har gjort kärn-
borr i över två decennier och är den ledande le-
verantören av i synnerhet diamantborrkronor 
i Japan. Företaget startade sin tillverkning av 
diamantklingor 2004.

EXPORTEN KOM MED NORIKAZU
Katsuji Shibuya son Norikazu, som kom till 
företaget efter sina studier vid University of 
Pennsylvania, USA, började arbeta med att 
bygga upp företagets exportverksamhet. Un-
der 1978 började man exportera sina produk-
ter till olika asiatiska länder såsom Sydkorea, 
Hongkong och Singapore. Idag säljs framförallt 
Shibuyas borrsystem  över hela världen. Eu-
ropa är en starkt växande marknad, men den 
största exportmarknaden är USA. Distributör 
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för USA och Kanada är företaget DITEQ Di-
amond Tools & Equipment. Företaget ansvarar 
också för den sydamerikanska marknaden.

Shibuyas högsta prioritet på försäljningssi-
dan är att öka exporten från nuvarande 10%. 
De återstående 90% av produktionen säljs på 
hemmamarknaden. Cirka 50% av exportan-
delen går till den amerikanska marknaden. 
“Vi vill växa på alla utländska marknader, men 
särskilt i Europa och USA och vi vill bygga upp 
en stadig fotfäste, särskilt i Tyskland och Skan-
dinavien”, säger Norikazu Shibuya.

För närvarande har företaget cirka 30 
distributörer runt om i världen. Den ryska 
marknaden är också stor och under 2015 var 
marknaden nummer två efter USA. Norikazu 
berättar att man är särskilt intresserade av att 
etablera sin produkter på den svenska mark-
naden. Idag har man återförsäljare i alla de 
nordiska länderna men ingen i Sverige. “Jag 
tror att våra produkter skulle passa utmärkt 

Shibuyas ledningsgrupp. Främre raden från vänster: Akinori Shibuya, 
Norikazu Shibuya, Haruyoshi Arita. Bakre raden från vänster: Hirotaka Nasu, 
Toshihiko Suganuma, Yoshihiro Uotani och Akira Honma.

Från vänster Hisashi Okino som är chef för 
utvecklingsavdelningen av diamantverktyg 
och Hideo Kawashima som ansvarar för 
utvecklingsarbetet av maskinerna.

Teppanyaki, Hiroshima style. En borrkvalitet testas i labbet.

på den svenska marknaden. Dom är smidiga, 
lätta att arbeta med och serva samt framförallt 
kraftfulla. Jag ser också många likheter mellan 
Japan och Sverige både vad gäller utveckling 
och tillverkning samt  hur håltagarna jobbar”, 
säger Norikazu. “Vi är väldigt intresserade att 
komma i kontakt med en lämplig distributör 
i Sverige”, tillägger Norikazu. En viktig anled-
ning till att Shibuya vill öka exporten har att 
göra med den nuvarande situationen i Japan. 
“Befolkningen i landet minskar ganska drama-
tiskt. Japanernas genomsnittsålder är hög och 
det föds för få barn. Vi kan inte bara förlita oss 
på vår hemmamarknad av denna anledning “, 
säger Norikazu. För närvarande har Japan har 
en befolkning på cirka 120 miljoner och om 
populationsutvecklingen inte förändras kom-
mer den japanska befolkningen att minska 
med 40% under de närmaste 80 åren.

Trots en minskande befolkning i Japan ser 
håltagningsmarknaden mycket lovande ut de 

närmaste åren. Det finns cirka 1800 håltag-
ningsentreprenörer och cirka 5500 rivningsfö-
retag i Japan för närvarande och genomsnittet 
använder ganska gammal utrustning som be-
höver bytas ut under de kommande tre till fem 
åren. Tokyo, en stad med 13 miljoner invånare, 
är också värd för de olympiska spelen år 2020, 
vilket kommer att kräva insatser inom  infra-
struktur, ny arenor ska byggas och en rad ny 
fastighetskomplex. Spelen kommer också att 
locka utländska besökare och öka turismen. 
Förutom detta så upplever byggbranschen i 
Japan rent generellt ett uppsving med många 
nya projekt utspridda över hela landet.

Hittills är Shibuya främst kända för sina 
borrsystem men man siktar på att öka sin ex-
port av andra produkter i sortimentet också. 
I takt med att deras produkter CE-godkänns 
kommer exportintervallet ökas. “Vi kommer 
att arbeta hårt för att öka utbudet av produkter 
är CE-märkta”, tillägger Norikazu.
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En borrkvalitet testas i labbet.

Han nämner också att man planerar att 
även börja exportera sina diamantverktyg. 
Diamantverktyg är en tuff marknad med så 
många lågprismärken. Men Norikazu är över-
tygad om att Shibuyas diamantverktyg erbju-
der bättre livlängd, prestanda och har högre 
avverkning än många andra märken. “Vi säljer 
inte våra diamantverktyg på pris utan kvalitet 
vilket gäller för allt som vi producerar,” säger 
Norikazu.

Shibuya byggde sitt huvudkontor och fa-
brik i Hatsukaichi för cirka 15 år sedan. Kontor, 
produktionsområde, lager och servicecenter 
uppgår till cirka 10.000 m2. Innan nuvarande 
anläggning byggdes var verksamheten uppda-
lad på tre ställen i närheten. “Att ha allt tillsam-
mans på ett ställe och även nära hamnen har 
hjälpt en hel del för att öka effektiviteten och 
hantering”, säger Norikazu.

Bolaget har en hög grad av egen tillverk-
ning. Några komponenter köps från främst 

Shibuyas exportavdelning: Främre raden från vänster: Kosuke 
Omori, Yuki Nakao och Toshihiko Suganuma. Bakre raden från 
vänster: Akinori Shibuya, Koji Sawamoto och Takashi Aritome.

Den centrala serviceavdelningen i 
Hatsukaichi tar hand om de större och 
mera omfattande reparationerna med-
an det mesta kan fixas på Shibuyas 
servicecenter som finns på sju platser 
runt om i Japan.

Omfattande håltagning med Shibuyas borr-
system på ett järnvägsprojekt i Malaysia.

TS-403 är 
en populär 
produkt 
för export 
tillsammans 
med TS-252.
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japanska legotillverkare i närområdet men en 
hel del komponeter tillverkas och maskinbe-
arbetas i den egna fabriken. Alla diamantverk-
tyg tillverkar man själva. Standardverktygen 
dominerar men en hel del diamantverktyg är 
skräddarsydda för vissa större japanska hålta-
gare och deras projekt. Tillverkningsmaskiner 
är moderna och till större delen CNC-styrda. 
Den minsta borrmotor TS-092 är mycket po-
pulär på den japanska marknaden medan de 
mellanklassens TS-252 och den stora borrmo-
torn TS-403 främst går på export.

NYA PRODUKTER
Norikazu berättar att borrmotorprogrammet 
ständigt uppdateras och några nya modeller 
kommer att lanseras inom en snar framtid. 

Företaget har också väggsågar i sortimentet 
och arbetar med att utöka även det sortimen-
tet. “Numera handlar det mest om eldrivna 
maskiner och att hydraulstyrt är på klar ned-
gång som i många andra länder. Vi säljer dock 
fortfarande lite hydraulstyrt men främst för 
använding i väldigt speciella projekt. Eldrivet 
är det som dominerar”, säger Norikazu. Nori-
kazu berättar också att man arbetar med att ta 
fram en ny typ av diamantsegment med ökad 
prestanda och livslängd.

Shibuya är fortfarande ett familjeägt och 
grundare Katsuji Shibuya kommer, trots sin ål-
der, till jobbet vaje dag. “Jag vill att min pappa 
ska vara aktiv trots sin ålder och jag vet att han 
älskar sitt arbete”, sade Norikazu. Förutom 
Norikazu och hans far innehar Norikazu två 

söner, Kazuyoshi och Akinori chefspositioner 
på företaget. Norikazu har också två svågrar 
som arbetar i företaget.

I år förväntas omsättningen för Shibuya 
Company att hamna över 290 MSEK och må-
let är att öka exportandelen upp till 20% un-
der de kommande fem åren. “Jag vet att vi har 
mycket bra produkter byggda med japansk ex-
pertis och perfektion i alla aspekter. Våra kun-
der är nöjda eftersom alla våra produkter fung-
erar bra, är tillförlitliga, lätta att använda och 
underhålla samt reparera. Just därför skulle de 
passa bra även för den svenska marknaden. Vi 
strävar efter att bygga ännu bättre verktyg och 
maskiner, bredda sortimentet och öka vår när-
varo i både utvecklingsländer och industrilän-
der“, säger Norikazu Shibuya.

Byte av segment på borrkrona.

Montering av borrmotorer.

Bild från Shibuyas utvecklingsavdelning 
vid anläggningen i Hatsukaichi.

Borrkronor som packas 
för leverans till kund.

Håltagningsprojekt i USA med 
Shibuyas stora borrsystem.

En kärnborrserie från Shibuya.

Den populära 
TS-092.



Nu finns Curve - rundad / skålformad diamant-
kapklinga för rundade snitt. Curve-klingan gör 
det möjligt att skära i cirklar, t.ex. runt avlopp, 
brunnar och liknande. Segmentshöjden är 7 
mm. Diamantklingan säljs av Big-gruppen.

Skålformad diamantkap-
klinga för rundade snitt
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Kent Boström har utnämnts till Nordisk 
Representant för IPAF.

 “Vi ser en snabbt växande efterfrå-
gan på våra tjänster i Norden”, säger Tim 
Whiteman, VD på IPAF. “Jag är glad att 
Kent kommer att hjälpa oss att ytterligare 
främja en säker och effektiv användning av 
motordriven utrustning för personlyft här. 
Hans erfarenhet av internationell mark-
nadsföring och kommunikation tillsam-
mans med hans djupgående kunskaper om 
industri- och byggsektorn gör honom väl 
lämpad för denna spännande roll.”

Kent Boström har en lång erfarenhet 
av marknadsföring och kommunikation 
från sitt arbete med tillverkande företag 
i Sverige. Detta inkluderar ett decennium 
att utveckla marknadsförings- och kom-
munikationsstrategin för pumptillverka-
ren Grindex 2000-2010. 

IPAF utnämner Nordisk representant

Resultatet av 
40 års utveckling.

Ett kompakt muskelpaket 
med inbyggd intelligens.

1976 lovade vi att ge superkrafter till några av de hårdast arbetande människorna 
på denna jord. Vi har hållit det löftet, genom att ständigt lyssna på våra kunder och 
svara med innovativa lösningar år efter år. Nu introducerar vi vårt senaste tillskott: 
Brokk 110. För att kunna möta marknadens tuffaste krav är den utrustad med förstärkt 
design, mer kraft och nya Brokk SmartPower™ – ett nyutvecklat elsystem som innebär 
en mer intelligent strömtillförsel. Samtidigt är Brokk 110 tillräckligt kompakt för att 
kunna gå dit ingen annan rivningsrobot kunnat gå tidigare. 

Upptäck en mer intelligent framtid på www.brokk.com

INTRODUCING:

Brokk AB Skellefteå | 0910-711 800 | www.brokk.com
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C E L E B R AT I N G

ProfTool Europe släpper nu Ultrone, en snabb 
universal slipskål från CARAT.

Slipskålen är lämplig för borttagningar av 
limrester, bitumen, färg, epoxi och harts.

Den jämnar ut betong och tegel. Hålen i 
slipskålen är till för att passar maskiner med 
dammutsug. Ultrone diamantslipskål finns bl. 
a hos BIG-gruppen.

Dimension Tjocklek      Max varvtal
125x22,23mm 22mm      12250 rpm
150x22,23mm 24 mm      10200 rpm
180x22,23mm 27mm      8500 rpm

Ny diamant-
slipskål från CARAT
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V id sidan av branschföreningen Håltag-
ningsentreprenörerna finns, för den 
som inte redan visste, en intressefören-

ing som kallar sig HiB-Veteraner. HiB-Vetera-
nerna eller kort och gott Veteranerna bildades 
av några håltagningsveteraner 2009. De som 
var med vid startmötet på våren 2009 var Jan-
ne Lemos, Gunnar Landborg, Magnus Juthage 
och Bosse Hörnqvist.

MINST 20 ÅR I BRANSCHEN 
GER RÄTT ATT VÄLJAS IN
Sedan har det rullat på och allt fler vetera-
ner har anslutits. Idag är medlemsantalet 33 
stycken gamla håltagare, rivare, sanerare eller 
de som på annat sätt under många år jobbat 
direkt eller indirekt med branschen. I intres-
seföreningens statut står det bland annat att 
man ska ha varit verksam i branschen under 
minst 20 år för att kunna väljas in.

Sedan 2009 har man anordnat årsmöten 
på senhösten på olika platser. På årsmötena är 
ofta respektive med och som har ett parallellt 
program under årsmötesdelen. Under vårarna 
träffas medlemmar för en egen aktivitet utan 
respektive. Senast åkte man exempelvis till 
Hemavan.

Även om nu HiB-Veteranerna är lite av en 
pilsnerklubb och att man under sina träffar 
inte direkt enbart  diskuterar branschen så är 
det hög nivå på samtalsämnena. De flesta med-
lemmarna har lämnat branschen och är även 
pensionärer medan en del andra är fortsatt 
yrkesverksamma. Det fina med Veteranerna 
är att de flesta känner varandra sedan många 

år tillbaka och framförallt känner man bran-
schen och dess olika aktörer. Det är en fin och 
hjärtlig stämning på Veteranernas möten och 
en bra avrundning på ett långt yrkesverksamt 
liv inom håltagning, rivning och sanering. 
Men visst diskuteras även dagens arbetssitua-
tion, nya metoder och produkter även under 
Veteranernas möten. Men kanske inte riktigt 
på samma sätt som inom branschföreningen 
Håltagningsentreprenörerna där många av Ve-
teranerna tidigare var medlemmar.

Veteranerna står för en stor kunskapsbank 
inom just håltagning och rivning som utan 
tvekan har ett stort värde för dagens moder-
na håltagare. Kanske kunde man tänka sig en 
större interaktion mellan så att säga gammalt 
och nytt genom att exempelvis delar av Vete-
ranerna deltog vid vissa av HiBs möten bara 
för att utbyta erfarenhet och diskutera olika 
lösningar.

ÅRSMÖTE PÅ FIRST 
HOTEL I STOCKHOLM
Årets årsmöte hölls den 17-19 november på 
First Hotel Kungsbron i Stockholm. Ansvariga 
och sammankallande var föreningens styrelse 
som består av Janne Lemos, Lasse Eriksson, 
Klas Eliasson och Håkan Karlsson. Ett 25-tal 
personer hade slutit upp inkluderat respek-
tive. Torsdagskvällen började med middag 
på restaurang Knut. På fredag hölls årsmötet 
klockan 13 på First Hotel. Damerna hade under 
förmiddagen påbörjat sin utflykt som var en 
kryssning i skärgården. Till årsmötet samlades 
13 veteraner som diskuterade en ganska diger 

dagordning. Ordförande för mötet var Janne 
Lemos och sekreterare Klas Eliasson. Några 
av punkterna på dagordningen behandlades 
länge. Dels handlade det om medlemsavgiften 
och dels om hur man ser på de medlemmar 
som visar väldigt lite intresse för föreningen. 
För att väljas in som medlem rekommenderas 
man av en eller flera befintliga medlemmar. 
Årsstämman beslutar sedan om medlemskap. 
Vid årets årsmöte valdes Bo Lamm in i fören-
ingen. Curt Sundqvist utsågs till hedersmed-
lem. Vid årsmötet fastställdes också förening-
ens stadgar. Man beslutade också om att 2017 
års herraktivitet skulle förläggas till Sicilien 
någon gång i maj och höstens årsmöte på Ka-
narieöarna.

Omkring 16.30 var årsmötet avklarat och 
det var dags för att göra sig klar för kvällens 
middag som avnjöts på restaurang Norra 
Brunn. Norra Brunn är Sveriges mest kända 
stand-up-krog och ligger på Surbrunnsgatan 
33. Innan middagen fotograferades sällskapet 
och sedan tog konferencieren Pelle Helgesson 
över. På scen stod senare bland andra komiker 
som Al Pitcher och Ann Westin. Ann Westin 
lyckades verkligen fånga publiken med sin 
dråpliga humor och utlöste den ena skrattsal-
van efter den andra. Något som inspirerade 
Veteranernas Bosse Hörnqvist att bidra med 
en historia men som tyvärr inte fick tillträde 
till scenen denna gång. Stämningen var på 
topp och kvällen blev mycket lyckad. Årsmötet 
slutade dagen därpå med gemensam frukost 
på hotellet och hemfärd.

www.hib-veteraner.se

För sju år sedan bildades ett veteranklubb för före detta håltagare, 
rivare och sanerare med flera som bland annat arbetat minst 20 år 

i branschen. I november var det så dags för föreningens sjunde 
årsmötet som den här gången hölls i Stockholm.

VETERANERNA 
- Inte bara en pilsnerklubb



30    Branschtidningen Professionell Demolering • 4-2016

Tack för allt  Owe!
En av den svenska håltagningsbranschens riktigt stora har gått 
ur tiden. Owe Persson avled den 29 september i år och en hel 
bransch, både i Sverige och utomlands känner stor saknad.
Text: Jan Hermansson

Det var med stor sorg som branschen 
möttes av dödsbudet att Owe Persson 
lämnat jordelivet den 29 september. 

Budet kom mitt under brinnande DEMCON-
mässa och bestörtningen var total. Under 
de senaste åren har flera av de personer som 
utgjorde den svenska håltagningsbranschens 
grundstenar gått ur tiden. Vi är alla unika som 
människor oavsett vilka vi är eller vad vi gjort 
oss kända för. Men med Owe var det något 
speciellt. Det finns mycket att berätta om ho-
nom och många känner Owe bättre än mig. 
Men jag fick förmånen att lära känna Owe och 
har under ganska många år följt hans arbete.

SOM EN VÄGGBONAD FRÅN DALARNA
Ibland ringde telefonen och på andra sidan 
telefonen möttes man av en mjuk lite lågmäld 
stämma på klingande dalmål. Det var Owe och 
samtalen brukade bli långa. Det kunde man 
räkna med. När han ringde ville han alltid be-
rätta om någon ny intressant upptäckt, upp-
finning eller ett hjälpmedel som skulle göra 
entreprenörens vardag så mycket lättare. Owe 
var en mästare när det gällande att utveckla 
nya produkter, nya hjälpmedel eller lansera 
ny produkter från andra länder genom sina 
många internationella kontakter.

Owe var som en hemvävd väggbonad från 
Dalarna kanske med texten “Det är en konst 
som få förstå att vara stark men mild ändå” 

men var samtidigt världsvan och satte respekt 
oavsett i vilket sammanhang han befann sig i. 
Owe var med i princip när det begav sig för den 
svenska håltagningsbranschen, den allra första 
början. Han var dalmasen från Söderbärke 
som sedermera blev göteborgare, som blev en-
treprenör, tillverkare och leverantör.

Allting började med att Owe flyttade från 
Söderbärke i Dalarna till Stockholm för en 
anställning på Terra Test AB som var ett dot-
terbolag till Atlas Copco. Året var 1967. På den 
tiden hade Owe ingen erfarenhet i borrnings-
gebitet utan skickades på praktik hos norr-
mannen Alf Beck Jensen i Helsingborg. Owe 
var som en svamp och sög åt sig all kunskap 
han kunde få av Alf. Han var så duktig att när 
Terra Test öppna ett kontor i Göteborg blev 
Owe platschef och var enligt egen utsaga för-
sta håltagaren i Göteborg och bland de första 
renodlade i Sverige. På den tiden fanns ingen 
riktig håltagningsutrustning att tillgå utan för 
att kärnborra använde man en Pixie-motor 
från Black & Decker. Elmotorn var lämplig och 
hade en Pixie-gänga som innebar att man kun-
de gänga fast ett diamantbestyckat bergborr på 
maskinen. Enligt Owe ska det första betong-
hålet i Sverige ha borrats redan 1958 med en 
pixiemotor och ett diamantbestyckat berg-
borr. Håltagare var Ove Mårten från Dalarna. 

  Owe Persson blev inte så långvarig på Ter-
ra Test. När håltagningsbranschen växte såg 

Owe stora möjligheter och startade eget 1969, 
det vill säga Såg- och Betongborrning AB. Ma-
skinerna utvecklade han till en början själv med 
hjälp av sin pappa Reinhold. Under 1970-talet 
kom Owe i kontakt med Helge Andersson på 
HRA vilket ledde honom vidare till Curt Sund-
qvist. Mötet dem emellan ledde till att Owe och 
Curt 1971 startade Dimas AB. Inom Dimas skul-
le man börja utveckla och tillverka olika typer 
av håltagningsutrustning och diamantverktyg. 
Parallellt med Dimas fortsatte Owe att utveckla 
entreprenadverksamheten och som mest hade 
han fyra håltagningsföretag i Mellansverige. 
Alla är fortsatt aktiva än idag. I takt med hål-
tagningsbranschens utveckling började större 
aktörer att få upp ögonen för industrisektorn 
och 1987 såldes Dimas till Electrolux. 

SATSADE PÅ JERNEVIKEN MASKIN
Owe arbetade då vidare i sina entreprenadfö-
retag och med tiden utvecklades verksamheten 
i Jerneviken Maskin. Under de sista två decen-
nierna har Owe fokuserat det mesta av sin tid 
på Jerneviken Maskin AB. Man har etablerat 
en omfattande tillverkning av alla typer av nya 
diamantverktyg för både håltagning, slipning 
och fräsning i betong. Man sätter även om 
begagnade borr och klingor för entreprenörer 
som vill spara pengar. På slipsegmentsidan till-
verkar man tre olika hårdheter, just för att an-
passa verktygen utefter de bergarter som lokalt 
används i betongens ballast. Man har lanserat 
ett egenproducerat program av borrstativ och 
stämp som idag både säljs direkt till entreprenör 
och till andra leverantörer i branschen. Man till-
verkar dessutom en lång räcka med hjälpmedel 
för byggbranschen. Med sina goda internatio-
nella- och nationella kontakter i branschen har 
Owe startat upp en rad olika samarbetsprojekt 
med andra utvecklare av utrustning och maski-
ner för betonghåltagning. Ett exempel på sam-
arbete är Dr. Bender (där Jerneviken är delägare) 
och deras högfrekvensprogram med 4-modul-
system. Enkelt men genialt har många gånger 
varit typiskt för Owes produktidéer. 

Oavsett om man är håltagare eller leveran-
tör i Sverige, konkurrent som kollega så håller 
nog de flesta med om att Owe Persson är en le-
gend inom svensk betonghåltagningsindustri. 
Han var med när branschen var i sin linda och 
hade ända in i det sista ett till synes outtrött-
ligt intresse för att utveckla och förbättra me-
toderna och håltagarens vardag. Det kommer 
att bli tomt efter Owe, eller rättare sagt det är 
tomt. Han som var en så viktig krydda i den 
här lite tokiga branschen. Vi saknar dig Owe 
och vi kommer aldrig att glömma dig. Tack för 
allt! Våra tankar går särskilt till Owes familj 
och hans närmaste medarbetare.

www.jerneviken.se
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På Svenska Maskinmässan visade AMAS Svenska AB 
upp en efterlängtad nyhet. Efterfrågan har varit stor på 
en enkel och effektiv stubbfräs – nu finns den i Sverige.

Stubbfräsen kommer från Toro Loco och finns till 
minigrävare, grävmaskiner, kompaktlastare, grävlas-
tare och teleskoplastare. Det går att använda den för 
att avlägsna stubben som blir kvar efter kapning av 
träd. I parker, grönområden och diken är det mycket 

lämpligt att använda fräsen för att undanröja risker 
med stubbar som sticker upp och för att förenkla att 
klippa gräsmattan.

Den har en lätt och stark ram, hydraulmotorn or-
dentligt skyddad av en plåt. Motorn driver en skiva 
med utbytbara fasta bits. Gummi eller kedja förhin-
drar träflisen att flyga ut. Serien heter FC och inne-
håller 6 modeller för maskiner från 1,2 till 30 t.

Amas lanserar efterlängtad stubbfräs

Arden Jet vinner två 
INNOVATIONSPRISER 
Arden Equipments världsnyhet Arden Jet är det 
första vattensprayningssystemet integrerat i en 
rivningssax. Nu får den innovationspris inom de-
moleringsverktyg från både det franska demole-
ringsförbundet SNED och det spanska demolerings-
förbundet AEDED. Arden Jet är också nominerad till 
World Demolition Award – Tools & Attachment.

Med Arden Jets patenterade system får man vat-
tendimman precis på materialet man arbetar med, 
vilket minskar dammet avsevärt. Tidigare har vat-
tenkanoner behövt sprida vattendimma, men det är 

svårt att få dem på just det området där man jobbar. 
Tack vare Arden Jets innovation kan man gå med 
vattnet genom rotationen och fram till munstycke-
na. Användaren kan obehindrat snurra på verktyget. 
Denna lösning kommer på sikt att kunna appliceras 
på hela deras produktserie.I Sverige går Arden Jet att 
finna hos PG Export – Grip & Rotatorcenter.

Fredheim visar upp nyheter på Oktoberdagar
För sjunde gången visade Fredheim Maskin As i Spy-
deberg, Norge, det senaste från deras leverantörer. 
Det var ett brett spektrum som visades upp, inom 
krossning, siktning och fraktionering.

Ett av varumärkena som visades upp var Keestrack. 
Keestracks nyheter inkluderar en fullt elektrisk två-
stegskross med siktning och fraktionering. Det är en 

100 % plug-in/plug-out-lösning där alla maskiner kan 
gå för egen motor eller extern strömkälla (hybrid). B4 
Appollo 1100 x 700 är Keestracks första helelektriska 
grovkross med plug-in/plug-out. Denna maskin ma-
tar in i en H4-konkross med tredäckssikt och retur för 
tre fraktioner. Dessutom visar man bland annat upp 
K3 Combo split och K8 Giant sorteringsverk.

8000

3000
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HTC har genomgått en omfattande transformering sedan famil-
jen Thysell sålde verksamheten till investmentbolaget Polaris 
för tre år sedan. PDs Jan Hermansson besökte för en tid sedan 
huvudkontoret i Söderköping strax efter lanseringen av nya 
serien DURATIQ.

NYA DURATIQ?
KOMMER HTC 
göra om framgångssagan med 

HTC Sweden är ett bra exempel på ett 
antal svenska företag som betytt oer-
hört mycket för en industri som vi som 

branschtidning kallar med ett samlat namn för 
demoleringsbranschen. I Sverige har metoder 
och ursprungsteknik för rivning, betonghål-
tagning, stofthantering, vattenbilning och 
slipning och polering av betonggolv utvecklats 
av nytänkande uppfinnare. Metoder som fått 
stor betydelse och genomslagskraft även glo-

balt. Det verkar som om Sverige varit och är en 
utmärkt plantskola för ny teknik inom ovan-
stående sektorer.

TEKNIKEN SOM BLEV 
GRUNDEN TILL EN HELT NY MARKNAD
Den här artikeln handlar om HTC, Håkan 
Thysell Crystallization som namnet faktiskt 
står för. Det Håkan, hans familj och medar-
betare utvecklade i början av 1990-talet skulle 

förändra en hel värld ifråga om behandling av 
betonggolv. Med en helt ny slipmetod som 
byggde på ett remdrivet så kallat planetariskt 
system med fyra slipskivor försedda med dia-
mantverktyg. Tekniken i sig tog golvslipnings-
branschen många steg framåt bara på några 
månader. Och det faktum att även betonggolv 
kunde slipas med HTC-metoden mycket mera 
effektivt än med singelsnurror, som var det 
enda att tillgå innan HTCs maskiner, var helt 
enkelt en revolution. Med HTCs planetväxlade 
golvslipmaskiner lades grunden till en helt ny 
marknad, slipning av betonggolv. Borttagning 
av olika typer av golvbeläggningar, limrester, 
epoxi med mera blev dessutom ett nytt och 
intressant affärsområde för golventreprenörer 
men även för rivnings- och håltagningsentre-
prenörer som ofta var inhyrda på så kallade 
utrivningsprojekt. Ganska snabbt upptäckte 
dessa entreprenörer att man kunde tjäna 
pengar på något ytterligare när man ändå var 
på plats så att säga. Metoden spred sig som en 
löpeld över världen och flera andra tillverkare 
dök upp. En del andra tillverkare försökte ko-
piera HTCs koncept då man insåg att här kun-
de man tjäna pengar. Den marknad som till 
fullo anammade HTCs metod var USA. Och 
när man några år sedan lanserade Superfloor, 
som gjorde betonggolvet till en slutprodukt 
utan epoxi eller andra golvbeläggningar, var 
succén ett faktum. Med Twister som lansera-
des något senare kunde man dessutom smi-
digt underhålla det blanka “Superflooret” med 
låga kostnader och inga kemikalier.

Men en utveckling som denna ställer höga 
krav på tillverkaren för att leva upp till sitt 

Delar av gänget som producerar nya DURATIQ. Från vänster: 
Thomas Ring, montör, Henrik Svärd, försäljningschef Sverige, Ca-
thérine Königk, marknadschef, Tobias Björkdahl Jonander, montör, 
Alexander Gottleben, montör, Nils-Erik Wall, produktionschef och 
Ankicia Cicac, montör.
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rykte med att fortsätta utveckla produkter och 
produktkoncept som ligger i branschens fram-
kant. Och det är inte alltid lätt att ta över ett 
bolag som varit så kraftigt styrt av dess grun-
dare och ägare som familjen Thysell och Hå-
kan Thysell i synnerhet. Något som mer eller 
mindre gäller för alla familjebolag som säljs 
vidare till nya ägare.

KAN ETT INVESTMENTBOLAG 
FORTSÄTTA UTVECKLA ETT 
STARKT FAMILJESTYRT BOLAG?
Polaris övertagande av HTC 2013 och att fa-
miljen Thysells försvann från verksamhe-
ten följdes av en ganska lång tystnad, mark-
nadstystnad så att säga. En lucka som många 
konkurrenter passade på att försöka täppa 
igen.  Många har frågat sig hur ett investment-
bolag ska klara av att leva upp till HTCs rykte 
nu när “the Grindfather”, så att säga, lämnat 
bolaget.

Men nu verkar det som om många hade fel. 
Det har varit oroväckande tyst runt HTC de 
senaste åren, det stämmer. Men det har inte 
inneburit att man rullat tummarna eller varit 
förvirrade i den nya ägarsituationen. Det kan 
Henrik Svärd, försäljningschef Sverige och 
Cathérine Königk, marknadschef intyga när 
tidning Professionell Demolering träffar dem 
i Söderköping på HTCs huvudkontor. Arbetet 
med att återigen ta ledningen ifråga om nytän-
kande och innovation har varit ledorden i ett 
omfattande utvecklingsarbete av en ny gene-
ration slipmaskiner för betonggolv – DURA-
TIQ som står för Durability, Technology & IQ. 
Eller på svenska, slittålig, teknologi och smart. 
Faktum är att, trots tystnaden, så har HTC 
lyckats öka omsättningen med cirka 100 Mkr 
under de senaste tre åren då bolaget ägts av 
Polaris. Målet är att hamna omkring 450 Mkr 
i omsättning innan årsskiftet 2016 och det ser 
bra ut, riktigt bra nu när man säljer nya DURA-
TIQ-maskiner för glatta livet. “Det ser jättebra 
ut och vi bedömer det nya maskinkonceptet 
som en riktig fullträff. Årets omsättningsnivå 
är den högsta historiskt sett i bolaget. Nu le-
der vi utvecklingen igen och målet är satt till 
att nå upp i en omsättning på en halv miljard 
vid utgången av 2017”, säger Stefan Lind som 
tillträdde som VD för HTC i september 2014.

Redan på Thysells tid visste man att för att 
bolaget skulle kunna fortsätta att växa och ut-
vecklas på global nivå behövde det tekniska 
kunnandet och den framåtdrivande kraften 
genomsyra hela bolaget, teamet så att säga. 
Den kraften har man lyckats att fördjupa 
ännu mer sedan Polaris tog över verksamhe-
ten. “Det är precis det som hänt. HTC känns 
som ett starkt och sammansvetsat team som 
jobbar på en och samma nivå”, säger Cathérine 
Königk. “Det var faktiskt något som jag slogs 
av när jag började arbeta på HTC att ett stort 
kunnande om våra produkter fanns på alla ni-
våer inom bolaget. Bolaget var och är väldigt 
självgående”, inflikar Stefan. Trots detta har 
HTC under de senaste tre åren satsat kraftfullt 

på att förstärka de anställdas kompetens och 
kunnande ytterligare bland annat genom ny-
anställningar av kompetent personal på nyck-
elpositioner.  Detta med det starkt nedärvda 
kunnandet bland den personal som arbetat 
länge inom organisationen och som känner 
både marknaden och produkterna väl blir en 
utmärkt kombination. 

“Man kanske kan tycka att om man ägs av 
ett investmentbolag så är det bara det som står 
på sista raden på årsredovisningen som räknas. 
Men så är inte alls känslan med vår ägare Po-
laris. Polaris tar en mycket aktiv del i bolagets 
utveckling och dess anställda. Man är intresse-
rade av produkterna och marknaden. De visar 
framförallt att de tror på HTC och vill fortsätta 
utveckla verksamheten”, berättar Cathérine 
Königk.

“Jag som varit med ett tag märker en tydlig 
skillnad från tidigare då HTC var mera ett ut-
präglat entreprenörsföretag med stark famil-
jeföretagsstruktur. Idag är strukturen mera av 
ett storbolag och vi angriper våra arbetsupp-
gifter på ett mera metodiskt sätt idag”, säger 
Henrik Svärd.

Att HTC är mera av ett storbolag idag märks 
också på antalet anställda på 180 personer va-

rav 110 jobbar i Söderköping. Ett 15-tal av dessa 
110 är i princip nyanställda och på utvecklings-
avdelningen jobbar idag 10 konstruktörer med 
att utveckla framtidens maskiner och verktyg 
för slipning och polering av betongytor. Idag 
satsar man dessutom betydligt mera på efter-
marknaden. “Förr fanns egentligen ingen tyd-
ligt angiven eftermarknadsavdelning men idag 
jobbar 9 personer renodlat med eftermark-
nadsuppgifter som numera är en väldigt viktig 
del i vår verksamhet”, säger Henrik. HTC har 
idag ett reservdelslager på dryga 3500 artiklar 
samt ytterligare 700 verktyg och kompletta 
maskiner. Man har dessutom börjat sälja olika 
typer av tjänster kopplat till sina maskiner som 
man inte kunde erbjuda tidigare. 

INGENJÖRSKONST AV HÖGSTA KLASS
Anläggningen strax utanför Söderköping bygg-
des 2002. Än så länge räcker lokalerna till men 
det börjar bli lite ont om plats för nya kontorsy-
tor berättar Cathérine. Men tomten är stor och 
det finns gott om utrymme att tillgå om man 
skulle behöva bygga ut i framtiden. När man 
började utveckla det nya DURATIQ-konceptet 
involverades hela företaget på alla nivåer i nära 
tre års tid. “Det var ett helt fantastiskt projekt 
som verkligen knutit samman alla anställda på 
företaget”, berättar Henrik. “En oerhört viktig 
del i projektet har också våra kunder spelat. 
Det är dem vi noggrant intervjuat för att få 
reda på hur den optimala golvslipen skall vara 
beskaffad”, tillägger han. Inledningsvis hölls 
också många riktiga “brainstorming-möten” 
där man bollade en massa idéer en mer tokig 
än den andra. Men man ville skapa en känsla 
och image runt maskinen samtidigt som man 
ville utrusta den med alla viktiga attribut som 
användaren kunde dra nytta av. Cathérine 
skrattar när hon tänker tillbaka och berättar 
att man också letade efter värdeord och olika 
slogans inför lanseringen. Hon kommer exem-
pelvis ihåg kommentarer att nya DURATIQ för 
tankarna till motorcykelmärket Harley Davids-
son. “Det är en koppling som vi inte hade nå-
got emot. Vi ville skapa en känsla runt serien 
som gav en smak av klass, kvalitet och styrka. 
Jag minns att många roliga begrepp föreslogs 
som exempelvis att bygga runt känslan i Star 
Wars-filmerna med Darth Vader, Kevlar eller 
liknande. Vi har haft riktigt kul när vi brain-
stormade kring namnet för den nya slipma-
skinen kom roliga förslag som “Sir Grindalot” 
eller just “the Grindfather”, skrattar Cathérine.

Det är ingen tvekan om att HTC har tagit 
en ordentlig djupdykning när man beslutade 
sig för att ta fram serien DURATIQ. Det tog 
tid och fick ta tid. Varje detalj i maskinerna är 
noga utprovad och man har vänt ut och in på 
varje funktion för att göra den så optimal som 
möjligt. Delar av maskinen är ren ingenjörs-
konst i sin fulländning som exempelvis maski-
nens nya sliphuvud. Själva sliphöljet är numera 
formgjutet i aluminium för att erbjuda en her-
metisk tillslutning så inget damm kan ta sig in. 
De båda gjutdelarna hålls täta med en O-ring 

I början av september i år arrangerades en 
omfattande lansering av DURATIQ på anlägg-
ningen i Söderköping. Anställda, kunder och 
press från hela världen kom samman.

Ingejören Andreas Fogelberg 
visar det nya sliphuvudet på 
insidan.
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jämfört med tidigare då de limmandes sam-
man. Det nykonstruerade planetariska växel-
systemet för mera tankarna till en växellåda 
i en rallybil men två slitstarka remmar som 
knappt visar tecken på någon förslitning alls 
efter 1000 arbetstimmar som HTCs egna tes-
ter visar. Hela sliphuvudet väger omkring 80 
kg. Maskinens elskåp som inrymmer maski-
nens hjärna är även det helt tätt så inget damm 
tar sig in. Kylningen av elkomponenterna sker 
med hjälp av ett utanpåliggande kylsystem. 
Både sliphuvudet och elskåpet är lösningar 
som inte setts hos någon annan golvslip tidi-
gare. Och raden av innovationer blir bara läng-
re med den nya kontrollpanelen på maskinen, 
fjärrkontrollen med display, nya funktioner 
som gör arbetet mera effektivt, smartare och 
säkrare med olika typer av varningssystem, 
det smidiga jämnviktsystemet där man enkelt 
kan fördela tyngden där den behövs som mest, 
uttag för USB, kaffemuggshållare med mera. 
Totalt har DURATIQ över 100 nya funktio-
ner som framförallt gör det lättare för en ovan 
operatör att göra ett bra arbete. 

En annan förändring från tidigare HTC-
maskiner är att DURATIQ-serien är ordentligt 
stryktålig. HTC har tidigare fått en del kritik 
för att deras maskiner inte riktigt klarat på-
frestningarna vid tuffa avverkningar där man 
lätt kör på väggar och kanter. HTC har med 
DURATIQ inte lämnat sitt tänkande med att 
bygga stora delar av ytterhöljet i plast för att 
kunna hålla en optimal viktbalans. Men kon-
struktionen har gjorts avsevärt mera stryktålig 
och maskinen är bland annat försedd med en 
kraftig störtbåge i aluminium. “Det ska mycket 
till att den här maskinen inte klarar de allra 
tuffaste påfrestningarna, det kan vi lova”, säger 
Henrik. Totalt har man lämnat in fem patent 
för nya DURATIQ.

DURATIQ EN HELT NY PLATTFORM
DURATIQ-serien utsattes för inte mindre 
8000 timmars testkörningar innan lanse-
ringen. Hade bara en ingenjör jobbat med att 
ta fram maskinen hade det omräknat tagit 20 
år. Så många timmar av utvecklings- och kon-
struktionsarbete har använts. Henrik berät-
tar att man skulle kunnat valt att släppa den 
nya maskinen tidigare men man vill testa den 
maximalt för att eliminera eventuella buggar. 

“Rigorösa tester är helt avgörande för att kän-
na sig trygg under lanseringen och att släppa 
maskinen på mässan DEMCON i Stockholm 
kändes perfekt. Vi ville känna oss helt redo 
och det gör vi nu”, säger Henrik. Men även 
idag efter lanseringen fortsätter testerna både 
hemma på labbet och ute i fält och varje ma-
skin som levereras testas innan den går till 
kund. “När vi bygger en ny DURATIQ-maskin 
sker arbetet med största möjliga noggrannhet 
och så testar vi som sagt maskinen när den är 
klar. DURATIQ-maskinerna börjar ta allt mera 
plats i produktionen men vi bygger fortsatt 
vårt övriga sortiment. Dock kommer på sikt 
650 och 800-modellerna att fasas ut”, berättar 
Nils-Erik Wall som är produktionsansvarig i 
Söderköping.

Nils-Erik berättar att idag bygger man tre 
DURATIQ per dag och man har 100 maskiner 
i kundorder. “Intresset är stort för maskinerna 
och beställningarna ökar hela tiden. Därför har 
vi idag fyra till sex veckors leveranstid. Om ök-
ningen fortsätter kommer vi att utöka med fler 
monteringsstationer”, säger Nils-Erik.

DURATIQ är en helt ny “plattform” och 
nya modeller kommer att bygga på samma 
plattform. Sedan lanseringen, som startade i 
september, har man kört roadshower på alla 
marknader där man har egna dotterbolag och 
man har fått mycket god respons. I USA exem-
pelvis har man sålt maskiner vid varje stopp på 
demonstrationsturnén. I nuläget har man sålt 
200 nya DURATIQ-maskiner och 100 av dessa 
har redan levererats. “Faktum är att redan nu 
kan vi konstatera att responsen på DURATIQ 
har sprängt alla våra förväntningar och det 
känns jättebra för alla inom organisationen 
som arbetat så hårt för detta. Och vi är glada 

för att våra kunder är nöjda och tror på DURA-
TIQ-serien”, säger Henrik.

Man räknar med att med DURATIQ har 
avverkningskapaciteten ökats med dryga 50 
% jämfört med tidigare modeller. Med det nya 
viktfördelningssystemet kan vikten lättare 
anpassas där den behövs. En av HTCs kunder 
kunde med nya DURATIQ att avlägsna svårar-
tade limrester på 550 kvm på 4,5 timmar vilket 
är ett utomordentligt bra mått på DURATIQs 
kapacitet.

För att så här i slutet av artikeln försöka 
sammanfatta lite vad DURATIQ handlar om 
kan sägas följande:

Med DURATIQ har HTC introducerat ett 
nytt maskinkoncept som ökar avverkningen 
med omkring 50 %. DURATIQ tillför omkring 
100 nya funktioner och gör samtidigt arbetet 
enklare för operatören. Kort sagt gör jobbet 
på kortare tid och sänker samtidigt opera-
törskostnaden. Till och med den ovane golv-
sliparen kan med DURATIQ prestera ett full-
gott jobb. Maskinens många olika funktioner 
och den förbättrade viktbalansen gör den till 
en riktig slitvarg på golvet. DURATIQ-serien 
är dessutom betydligt mera stryktålig än tidi-
gare HTC-modeller. Med fem nya patentsökta 
funktioner hålls exempelvis dammet borta 
från det helgjutna geniala sliphuvudet med en 
avancerad planetväxellösning som dessutom 
sparar remmarna. Även maskinens elskåp har 
ett unikt utförande med bland annat ett sepa-
rat utanpåliggande kylsystem. De nya maski-
nerna är utrustade med HTCs Airflow-tekno-
logi samt kan utrustas med HTC Mist-system 
som tillval. Med DURATIQ har man lyckats att 
skapa systemsynnerier genom att allt fungerar 
i symbios med varandra.

Enligt HTCs egna tester syns knappt någon 
förslitning på remmarna efter 1000 timmars an-
vändning bland annat tack vare konstruktionen 
av de nya sliphuvuden och det faktum att de är 
hermetiskt tillslutna. Att byta rem tar idag 40 
min jämfört med flera timmar tidigare.

HTCs styrelse från vänster Jan Johan Kühl, Managing Partner Polaris, Peter Ankerst, partner Po-
laris, Peter Kjell-Berger, CFO HTC, Tommy Klein, styrelseordförande HTC och HTCs vd Stefan Lind.
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Nu lanserar Husqvarna 

KEDJESÅGSTILLSATSEN WSC 40
Nu lanserar Husqvarna en ny, unik kedje-
sågstillsats för väggsågarna Husqvarna WS 
482 HF och WS 440 HF. Med WSC 40 sågar 
man mindre öppningar med högre precision 
vilket hjälper användaren att undvika över-
sågning i hörn samtidigt som det är möjligt 
att slätsåga i svårtillgängliga utrymmen.

“Med WSC 40 sågar man i hörn med hög 
precision utan att byta till en handhållen kap-
maskin. Detta ökar flexibiliteten”, säger Botilda 
Hellberg, Global Product Manager Construction 
Equipment, Husqvarna Construction Products.

Danska entreprenörerna BS Diamant-
teknik är ett av de första företagen i världen 
att använda nya kedjesågstillsatsen WSC 40 
med deras Husqvarna väggsågar. De arbetar 
just nu med ett projekt som bland annat in-
kluderar sågning av 120 nya 60 x 60 cm föns-
teröppningar (30 cm djupa).

 “Detta projektet hade tagit extremt lång 
tid om vi hade arbetat som vi gjort tidigare. 
WSC 40 sparar oss värdefull tid och vi är väl-
digt nöjda med dess prestanda”, säger Brian 
Sjeerm, Manager på BS Diamantteknik.

Hög precision gör att man kan såga i och 
omkring hörn. Användaren når svårtillgäng-
liga ytor och små öppningar utan att behöva 
byta till en handhållen kapmaskin. Ingen 
översågning exempelvis vid sågning av dörr-
öppningar. Slätsågning möjliggör noggrann 
sågning nära golv, tak och väggar.

Kedjesågstillsatsen WSC 40 är designad 
för att kombineras med väggsågssystemen 
Husqvarna WS 482 HF och WS 440 HF. 
WSC 40 levereras med ett nytt svärd och nya 
kedjan PRO 45 som standard.

En utmaning många gjuterier har med kapski-
vor i dag är att kapdjupet försvinner efter en 
kort tids bearbetning, vilket innebär att man 
behöver byta skiva flera gånger under arbe-
tets gång. Men detta råder Tyrolit Premium 
*** Focur SA bot på, då diamantklingan inte 
tappar i diameter vid slitage. Klingan har dess-
utom upp till 25 gånger så lång livslängd som 
en vanlig kapskiva. ”Tyrolit Premium *** Fo-
cur SA löser problemet med kapdjupet, då man 
inte kommer igenom med en vanlig kapskiva 
på gjutgods eftersom den slits ner. Använda-
ren slipper därmed en massa byten av skivor 
och kan dessutom återvinna klingan som me-
tallskrot när den är förbrukad”, säger Göran 
Nyberg, produktchef på Tyrolit.

En annan stor fördel är att klingan ger ifrån 
sig betydligt mindre damm jämfört med andra 
kapskivor, vilket ger en bättre arbetsmiljö.

Tyrolit Premium *** Focur SA finns från 
storlek 125 mm till 230 mm för vinkelslipma-
skiner och från 300 mm till 600 mm för sta-
tionära kapmaskiner och kommer i en utmär-
kande design i svart med gulddetaljer.

TYROLIT UTVECKLAR 
diamantklinga för gjuterier

Doosans populära hjullastare i storleken 12-33 
ton tar mer och mer marknadsandelar och är 
mycket populära ute hos kunderna. Den nya se-
rien har beteckningen -5 och är förbättrade med 
Scania-motorer hos de större modellerna, bätt-
re komfort och effektivare hydraulik. Den nya 
drivlinan med Scania-motor och ZF-axlar kom-
binerat med lock-up-växellåda skapar en riktigt 
hög produktivitet och låg bränsleförbrukning.

Maskinia som är generalagent för Doosan 
i Sverige presenterar nu de uppdaterade ver-
sionerna av Doosans stora hjullastare. Den 
tidigare 3-serien har nu utvecklats och förbätt-
rats för att ytterligare möta kundernas behov, 
sänka deras kostnader och miljöpåverkan.

Den nya serien är utrustade med Steg 
4-motorer från Scania för maskiner från 18 

ton och uppåt (DL300-5 till DL550-5). De två 
mindre modellerna (DL200-5 och DL250-5) 
har Cumminsmotorer. De höga miljökraven 
uppnås genom att motorerna har SCR (se-
lektiv katalytisk reduktion), CEGR (avgaså-
terföring) samt DOC (dieseloxidationskata-
lysator). Tack vare denna teknik så behövs 
inget dieselpartikelfilter och därmed behö-
ver man inte göra kostsamma byten av filter 
eller vänta på regenerering under arbetspas-
sen.

De nya hjullastarna från Doosan gör just nu 
succé ute i Europa. Den starka motorn med en 
hytt som erbjuder föraren den bästa tänkbara 
arbetsmiljön och en bränsleförbrukning som 
ger låga kostnader skapar en maskin som är 
produktiv och ger en god totalekonomi.

DOOSAN tar mark med nya hjullastare



VBorlängeföretaget VOID kammade hem högsta vinst i två 
kategorier vid Demoleringsprisets utdelning på Infracity i 
Stockholm den 29 september i år. Man utsågs till vinnare av 
Årets Rivningsprojekt och Årets Håltagningsprojekt för ett 
storjobb på Ovako Bars i Smedjebacken.

FÖR VOID
Dubbel vinst

För en erfaren håltagare kan en del pro-
jekt betraktas som rutinjobb medan an-
dra uppdrag kräver särskilda lösningar. 

VOIDs VD Anders Andersson tillika ordfö-
rande i branschföreningen Håltagningsen-
treprenörerna har ett bra exempel på det och 
berättar här om ett omfattande rivnings- och 
håltagningsprojekt som utfördes på Ovako 
Bars i Smedjebacken tidigare i år. Ett projekt 
som gav VOID dubbla utmärkelser i det Svens-
ka Demoleringspriset 2016. Man kammade 
nämligen hem förstapris i kategorierna Årets 
Håltagningsprojekt och Årets Rivningsprojekt.

ETT STORT TACK
Då och då stöter vi på rejäla utmaningar där 
vår problemlösningsförmåga sätts på prov.

En av de kanske största utmaningar som 
VOID ställts inför var ett uppdrag för Ovako 
Bars AB i Smedjebacken. “Att vi för genomför-
andet av projektet tilldelades det Svenska De-
moleringspriset 
2016 är vi myck-
et stolta över. 
Vi har också 
lärt oss en del 
under projektet 
som vi vill dela 
med oss”, be-
rättar Anders. 
Anders fortsät-
ter med att först 
och främst tacka 
sina medarbe-
tare och samar-
betspartners för 
deras arbetsin-
satser och det engagemang var och en visade 
under projekts gång. “Nu vet jag att tillsam-
mans klarade vi av ännu en utmaning. En stor 
eloge till Henrik Månsson, arbetsledare hos 
oss på VOID, som planerade jobbet och även 
såg till att allt fungerade enligt planering. Och 

tack till Arnessons Betongborrning AB samt 
Luleå Hålmetodik AB för ännu ett bra samar-
bete”, säger Anders.

FÖRUTSÄTTNINGARNA
Ovako, är en av Europas främsta tillverkare av 
komponentstål för kullager-, transport- och 
tillverkningsindustrin. VOIDs uppdrag bestod 
i att demontera större delen av ett äldre ugns-
fundament på stålverket i Smedjebacken. An-
ledningen var att Ovako Bars skulle byta ut en 
ugn som användes för stränggjutning. Ett nytt 
fundament skulle sedan gjutas för att klara de 
krav som ställs för den nya ugnen som skulle 
monteras.

Några av förutsättningarna för uppdraget 
var att fundamentets botten skulle bevaras 
och gjutas på med det nya fundamentet till 
den nya ugnen. Bilning med hammare fick 
inte göras för detta kunde skapa mikrosprick-
or i kvarvarande fundamentsdel. Fundamentet 

var dessutom del-
vis under mark 
och med grund-
vattennivå över 
demonterings-
nivå. “För det 
här omfattande 
jobbet ville vi ha 
11 dygn för att 
genomföra job-
bet men vi fick 
6 dygn och kla-
rade det på 5”, 
skrattar Anders.

En anledning 
till att uppdrag 

som detta blir tidspressade är att beställaren 
vill undvika längre produktionsstopp i sin 
egen tillverkningsprocess. Ju snabbare det går, 
till exempel att byta ut en ugn, desto tidigare 
kan beställaren ta upp produktionen igen och 
säkra leveranserna till sina kunder. Eftersom 

den nedre delen av fundamentet skulle an-
vändas som stabil grund för pågjutning av nytt 
fundament var det viktigt att detta inte ska-
dades och förlorade sin hållfasthet i samband 
med bearbetning och rivning av övriga delar av 
fundamentet.

FÖRBEREDELSER OCH PROJEKTERING
Ett halvår före uppdraget kunde påbörjas fick 
VOID ta upp sex provhål. Detta gjordes för 
att kunna bedöma kvalitén på fundamentet. 
De uttagna borrkärnorna trycktestades och så 
kallade GV-stag monterades i borrhålen för att 
hållfasthetstesta fundamentet. Efter provning 
beslutades hur mycket av fundamentet som 
skulle behöva demonteras. De delar som kla-
rade testerna bevarades som grund för pågjut-
ning av det nya fundamentet.

NCC genomförde projekteringen och tog 
fram de ritningar som visade planer, vyer, mått 
och detaljer, kvarvarande delar samt vad som 
skulle demonteras eller schaktas bort.

GENOMFÖRANDET
När alla förutsättningar och arbetshandling-
arna var klara gällde det för VOID att hålla 
tungan rätt i mun. “Vi planerade noga, valde 
arbetsmetodik och utrustning som var så 
snabb, effektiv samt vibrationsfri som uppdra-
get krävde. Utmaningen låg i tidplan, metodik 
och logistik”, säger Anders.

Först och främst var VOID tvungna att välja 
rätt metod och utrustning för att kunna utföra 
demonteringsarbetet på ett säkert sätt och 
utan att orsaka farliga sprickor i kvarvarande 
delar av byggnad och fundament. Uppdraget 
genomfördes genom en kombination av me-
toder såsom borrning och sågning men främst 
genom vajersågning. Avtalet med beställaren 
gav VOID som nämnts bara hälften så lång tid 
att utföra demonteringsarbetet som man offe-
rerat. Men detta löste man genom noggrann 
planering och arbete i skift.

”Det var viktigt att planera varje moment, såg-
ordningen och logistiken för att undvika onödiga 
problem och hinder under arbetets gång. Att 
kunna arbeta säkert och att säkra alla lyft som ut-
fördes var en grundläggande förutsättning.”

www.voidab.se
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V SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER
hydroscand.se

Med närmare 60 slangservicebutiker runt om i Sverige kommer 
vi nära. Med vår tjänst SlangExpress kommer vi ännu närmare. 
Vi erbjuder effektiv slangservice dygnet runt, eftersom en 
stillastående maskin är lika kostsam oavsett vad klockan är. 
Ring SlangExpress på 020-46 46 00

Vi kan kross och 
sortering!

Bo Holmquist
0708-16 30 90
bo.holmquist@krossia.se

Lars-Gunnar Ström
0705-89 51 15

Tveka inte att kontakta oss:

Krossia AB • Nyckelgatan 2-6 • 589 41 Linköping • www.krossia.se

Demomaskiner till salu:
ROCKSTER R700TR på larv, 
slagkross för avfall, 16 ton

Begagnade krossar:
REMU 3000, 2008, återvinning/avfall

OM-TRACK Ulisse på larv, 2009,
käftkross, 35 ton

Begagnade fliskrossar:
VERMEER HG6000 på hjul, 2008, 20 ton

Begagnade generatorer:
CAT 3408 i container, 1980, 
250-325 kVa, Pris 80 000 kr ex moms
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Falkenbergs imponerar med 

Företaget  Falkenbergs Hål-
tagning AB tilldelades det 
Svenska Demoleringspriset 
2016 i kategorin Årets Håltag-
ningsentreprenör. Anledning-
arna till att demoleringspriset 
jury valde just Falkenbergs 
Håltagning AB är många. 
Men betydande orsaker var 
företagets utveckling under 
de senaste åren och ett av 
företagens större projekt, 
expansionsarbetet av Värö-
bruk.

Men innan vi går in på Väröbruks-pro-
jektet bör andra saker om Falkenbergs 
Håltagning nämnas i sammanhanget. 

Bolaget grundades 1987 och drivs idag av Ur-
ban Johansson. Urban tog över verksamheten 
från sin bror Thomas. Ända sedan 2009 har 
bolaget varit inne i en expansiv period och bo-
laget har växt ifråga om projekt, antal anställda 
och omsättning. Men för Urban handlar det 
inte om att vara störst utan att istället att se 
till att leverera kvalitativa tjänster och att kun-
derna därmed är nöjda.

STARK EXPANSION SEDAN 2009
Orsakerna till bolagets expansion är en rad 
större och avancerade projekt under de senas-

te åren. Ett exempel är byte av avlopp på Carl-
bergs bryggeri i Falkenberg. Totalt byttes 500 
m avloppsrör ut varav cirka 100 m i bryggeriets 
brygghus där golvet som sågades var 800 mm 
tjockt. “Vi använde djupsågningsutrustning 
till vajersågen för att klara av den tjockleken”, 
berättar Urban. “På grund av att produktionen 
var igång samtidigt så fick vi såga under tan-
kar och maskiner”, tillägger Urban. Resterande 
400 m sågades med golvsågar och väggsågar. 
Tjockleken var som minst 300 mm. Ett an-
nat stort projekt var vajersågning av en kraft-
verksdammvägg där en öppning skulle tas upp. 
Öppningen var 6x6 m och varierade mellan en 
meter och upp till fyra meter i tjocklek. Mate-
rialet i väggen bestod av berg och betong. Ett 
annat jobb har varit att väggsåga pirhuvuden i 
Varbergs hamnområde. Man väggsågade cirka 
100 m ner till en tjocklek på 550 mm.

STÖRSTA PROJEKTET HITTILLS
Men det största projektet i företagets historia 
var trots allt arbetet på Väröbruk. Väröbruk 
eller Södra Cell Värö är ett sulfatmassabruk, 
som det officiellt heter, ligger i Varbergs kom-
mun intill Viskans utlopp i Kattegatt. Falken-
berg Håltagnings insats var en del i ett större 
expansionsarbete av bruket. Södras styrelse 
beslutade i februari 2014 att investera fyra mil-
jarder kronor i en kraftig utbyggnad av Södra 
Cell Värö. Expansionen innebar en ökning av 
produktionskapaciteten från 425 000 ton till 
700 000 ton massa per år. Bruket är idag ett 
av världens största för produktion av barrsul-
fatmassa.

Arbetet för Falkenberg Håltagnings del 
startade i april 2014. Man började med att såga 
ner ett turbinvalv som var 150 kvm till ytan 
och 1,8 m tjockt och som bars upp av 12 pe-
lare som var vardera åtta meter höga. Valvet 
sågades upp i 25- till 30-tons bitar och pelarna 
i fyra delar vardera. Under valvet fanns sedan 

en 900 mm tjock ångledning som absolut inte 
fick skadas. Man vajersågade cirka 500 kvm 
och borrade omkring 300 m för lyft och för 
vajersågning. Totalt sågades 700 ton material 
i turbinvalvet och arbetet sysselsatte 3-5 man i 
cirka 12 veckor. 

Efter att arbetet med turbinvalvet var klart 
fortsatte förberedelserna för ett stort produk-
tionsstopp på bruket som skulle börja den 9 
maj, 2016. Förberedelserna var rigorösa och 
började redan 2014 och pågick i princip farm 
till stoppet 2016 för Falkenberg Håltagnings 
del. Totalt sysselsatte man i genomsnitt un-
der den här tiden 2 till 6 man heltid på jobbet. 
Men jobbet skulle periodvis trappas upp under 
2015 ju närmare stoppet man kom. Under vissa 
intensiva perioder var man upp till 30 man på 
jobbet. Värt att nämna är att under arbetat har 
det bland annat borrats 400 hål större än 350 
mm och utöver det minst 15000 mindre hål.

Under själva stoppet, som pågick i nästan 
en månad, sysselsatte Falkenberg Håltagning 
18 man dygnet runt och sex man extra under 
dagtid. De arbetade timmarna för Falkenbergs 
Håltagning under stoppet uppgick till 14 300 
timmar. Totalt sedan arbetets start den 14 april 
2014 tills det var klart den 6 juni, 2016 hade 
Falkenbergs Håltagning lagt ner totalt 46 000 
timmar på jobbet. För Falkenbergs del omsatte 
jobbet totalt 45 miljoner kronor.

Den typ av utrustning som använts under 
jobbet var väggsågar, borrsystem, vajersågar, 
golvsågar, rivningsrobotar och handkapar i 
huvudsak från Husqvarna Construction Pro-
ducts. Man har även använt bilningsmaskiner, 
kompaktlastare från Bobcat med mera. Totalt 
sysselsatte jobbet som mest 76 personer inklu-
sive UE. Under 2015 omsatte bolaget 16,8 Mkr 
och fram till augusti 2016 låg omsättningen på 
cirka 35 Mkr. Antalet fast anställda är 11 styck-
en. Beställare av Väröbrukprojektet var NCC.

www.falkenbergshaltagning.se

JÄTTEJOBB PÅ VÄRÖBRUK
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Brokk, världens ledande tillverkare av fjärrstyr-
da rivningsmaskiner, har förvärvat det svenska 
företaget Aquajet Systems, världens ledande 
tillverkare av vattenbilning maskiner.

AQUAJET SYSTEMS
Aquajet Systems är känt som branschledande 
inom vattenbilning maskiner och lösningar, 
både i fråga om kvalitet och volym. Företaget 
är baserat i Holsbybrunn i södra Sverige, där 
de har sitt huvudkontor och produktion. I lik-
het med Brokk, har de en global närvaro för 
försäljning av sin utrustning. “Genom att bli 
en del av Brokk-gruppen, kan vi nu öka den 
globala tillväxten av Aquajet”, säger Roger Si-
monsson, VD för Aquajet Systems.

PERFEKT KOMBINATION
Brokk och Aquajet är en perfekt kombina-
tion. De två företagen är välkända för att le-

verera produkter av högsta kvalitet, de är båda 
ledande inom sina respektive marknadsseg-
ment, och båda företagen är väletablerade med 
kunder över hela världen. Inom byggsektorn, 
kompletterar de två företagen varandra per-
fekt. Brokk används främst för rivning av be-
tong, och AQUAJET maskiner används främst 
för betongrenovering.

Båda företagen har en lång historia av inno-
vation och ledarskap inom sina respektive om-
råden. Aquajet Systems grundades 1988, och 
Brokk firar i år 40-årsjubileum. “Med förvärvet 
av Aquajet Systems stärker Brokk gruppen yt-
terligare sin ledande ställning för att tillhan-
dahålla världsledande maskiner för betong 
rivning och renovering företag”, säger Martin 
Krupicka, VD för Brokk-gruppen.

Det finns inga organisatoriska förändringar 
till följd av förvärv och förvaltning av de båda 
bolagen kommer att förbli densamma.

Brokk och 
Aquajet Systems

GÅR SAMMAN 

Doppstadts  kam-system kan anpassas för olika 
typer av krossuppgifter.  Valsen i en DW 3060 
typ F är snabbt och lätt utbytbara tack vare den 
nya Quick-Change-systemet. Det patenterade 
tandbytarsystemet ”DoppLock tooth mount” 
ger en optimala anslutningen mellan verktyg 

och hållare. Särskilda höghållfast stål säker-
ställer en lång livslängd på verktygen.

Det  finns 5 olika  varianter  av valsar  med 
följande  antal  tänder: 14, 21, 42, 100/125 och 
145 tänder.

www.opsystem.se

DW 3060F med tänder för  olika krossuppgifter

Jernevikens grundare och VD, Owe Pers-
son har lämnat oss efter en tids sjukdom. 

Owe har under de senaste två-, tre 
åren sporadiskt arbetat på firman och då 
främst med att lämna över sina kunska-
per till de anställda och till sin familj.

Jerneviken fick över en natt nya ägare, 
Owe Perssons barn och dessa har för av-
sikt att driva Jerneviken vidare. Owes fa-
milj har alltid varit knuten till Jerneviken 
då alla barnen har arbetat i såväl produk-
tion som administration vilket gör att det 
redan finns en bra grund att jobba vidare 
på.

”Våra anställda har alltid varit själv-
gående under sitt gebit och de flesta har 
arbetat på Jerneviken i 10-år eller längre.” 

”Diamantproduktionen, verkstadspro-
duktionen och reparationsverkstaden har 
sina ledare som under åren alltid arbetat 
under eget ansvar, vår administration är 
intakt sedan många år och våra säljare li-
kaså och det känns väldigt skönt att vi har 
all kunskap i huset”, tycker Eva Dahlberg 
som är nytillsatt VD för Jerneviken. Eva 
har arbetat vid Owes sida under de senas-
te 25 åren och har varit operativt ansvarig 
på företaget under de sista två åren. 

”Beskedet om Owes bortgång kom 
mitt under pågående Demconmässa vil-
ken Owe hade för avsikt att medverka på. 
Men hans tillstånd försämrades kraftigt 
och han fick tyvärr inte uppleva den otro-
liga framgång mässan innebar för oss på 
Jerneviken”, avslutar Eva Dahlberg. 

Owe Perssons familj 
tar över Jerneviken 
– Eva Dahlberg 
tillsatt som ny VD
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Jerneviken först igen!
Slungfräs med utbytbara dimensioner som du enkelt 
kan anpassa efter ditt behov.

Vår 
egna 
idé!NYHET!

En grundstomme till alla dimensioner

Enkelt att byta till olika dimensioner

Mycket lättare att bygga på flera  
”våningar” jämfört med tidigare lösning

Ekonomisk - Byt bara ut ”ramen”

Snabb leverans - Lagervara
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Brokk och 
Aquajet Systems

GÅR SAMMAN 
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Det klassiska ”Dahlinshuset” i centrala Arvika i Värmland rå-
kade under nyårsnatten ut för en kraftig eldsvåda. Filipstads 
Specialmaskiner AB fick uppdraget att riva fastigheten 
– därefter ska ett nytt Dahlinshus byggas upp.
Text och bilder: Vitor Hermansson

I Arvika i hjärtat av Värmland fylldes nyårshim-
len av rök, när det började brinna i en anrik 
fastighet kallad Dahlinshuset precis vid sta-

dens torg. En misstänkt raket eller lykta hade 
landat på en balkong. Snabbt var hela vinden 
övertänd och taket totalförstört.

BEHÖVDE RIVAS
Fastigheten byggdes av Johan Dahlin vid 
1800-talets slut, efter att föregångaren Sand-

bergs hotell brunnit ned. Huset rymde runt 18 
lägenheter och dess gatuplan huserades av fle-
ra klassiska verksamheter, såsom järnhandeln 
Eskilstunaboden och Karl Svanberg Charku-
teri. Den tidigare så majestätiska fastigheten, 
som var en del av ett sammanbyggt kvarter, 
hade brand- och vattenskador ända ned till 
bottenvåningen. Det rådde inget tvivel om att 
fastigheten behövde rivas. Rivningsentrepre-
naden gick till företaget Filipstads Specialma-

skiner AB och företagets vd, Morgan Carlsson 
kommenterar:

”Kåken var i väldigt dåligt skick. Den hade 
ju stått där sedan nyår, alldeles blöt och ving-
lig. Man får tänka sig för när man river ett så-
dant hus. Det är trångt och en bit in i staden.

Under hösten har fyra till fem man från det 
35 år gamla företaget arbetat med att jämna 
huset med marken. Rivningsprojektet har gått 
på tre miljoner kronor och var inte det enk-
laste att genomföra.”

”Man kommer inte in i huset, utan måste 
riva från gatan. Dessutom är det mycket depo-
ni och sortering. Det är betong, trä, tegel och 
massor av skräp som man får plocka.”

HÖJDRIVARE 
OCH VERKTYG FRÅN SMC
Vid rivningen användes hydraulhammare, 
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pulveriserare, stålsax och magneter från Ståhle 
Mining & Construction AB. Den ena grävaren 
är en Komatsu med runt 14 m långt rivningsag-
gregat, den andra en Hitachi med aggregat på 
24 m. Man rev runt 4000 ton betong, vilket i 
och för sig inte var någon större utmaning för 
Morgan Carlsson.

”Runt 1999 till 2000 rev vi 34 hyreshus i en 
smäll. En annan gång fick vi 91 timmar på oss 
att riva en bro och bygga en ny i Karlstad.”

Filipstads Specialmaskiner har rivit mycket 

runtom i Mellansverige. Det har handlat om 
alltifrån flervåningshus till mejerier och ben-
sinmackar, hela vägen från Trelleborg till Tim-
rå. Morgan Carlsson beskriver sig som en pi-
onjär inom hydrauliska betongsaxar och dess 
användning, samt återvinning av rivningsres-
ter. Även vid rivningen i Arvika ska materialet 
återvinnas.

”Trä skickas till flisning, kläder och trasor 
till förbränningen. Arvika kommun bygger upp 
en återvinningsanläggning, en stor plan på 40-

50 m, och där ska betongen läggas som grund. 
Därefter lägger de på bergkross och asfalt.”

När fastighetshuset rivits ska det åter byg-
gas upp, med gammaldags fasad som tidigare 
men med ett parkeringsgarage i källarvåning-
en. För Filipstads Specialmaskiners del väntar 
nya, spännande projekt.

”Jag har lämnat anbud på tre, fyra stycken 
stora jobb. Det rullar på hela året, med allt 
ifrån småjobb till storjobb.”

www.filipstadsspecialmaskiner.se
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I november i år steg priserna på skrot ef-
terlängtat och i USA ökade det för första 
gången sedan april. Prisökningen bedömdes 

av vissa som en reaktion efter ett tillkännagi-
vande om att en tidigare VD för Nucor Corp, 
landets största stålproducent, utsetts till till-
trädande president Trumps övergångsteam. 
Kinas regering har dessutom beslutat att öka 
återvinningen av förbrukade bilar vilket har 
ökat efterfrågan på utrustning som används 
för skrotning av bilar. Båda dessa förändringar 
har inneburit goda nyheter för världens tillver-
kare av bland annat skrotsaxar. 

BRA SKROTSAXAR HÅLLER LÄNGE
Även den svenska skrothanteringsbran-
schen har påverkats av det låga priset på 
skrot vilket inneburit en minskad efterfrå-
gan på verktyg och maskiner för hantering 
och återvinning av skrot. Rivningsrelaterade 
skrothantering har dock inte påverkats mer 
än att skrotmaterial från rivningar genere-
rat mindre intäkter. I årets sista utgåva av 
PD publicerar vi alltid en sammanfattning 
över nya skrotsaxar som levererats under 
året. Nyhetsflödet brukar dock inte vara 
överväldigande då verktygen tenderar att 

Trots mässan Bauma i Tyskland i april 2016 har inte så många nya 
modeller av skrotsaxar lanserats i år. Dock har det skett en vänd-
ning i konjunkturerna och skrotpriset verkar vända uppåt igen.

hålla ganska länge och behovet av nya mo-
deller inte är lika stort som exempelvis vad 
gäller hydraulhammare. Skrotsaxsektorn är 
mera statisk än andra verktygssektorer och 
leverantörernas antal ganska begränsat om 
man talar om skrotsaxar med hög kvalitet. I 
synnerhet inom skrotsaxvärlden står priset i 
stark relation till vad saxen levererar.

LA BOUNTY, FORTSATT 
KUNGEN BLAND SKROTSAXAR
La Bounty skrotsaxsortiment som ett antal 
år tillbaka ägs av amerikanska Stanley håller 
fortsatt ställningarna som nummer 1 ifråga om 
högkvalitativa skrotsaxar. Eftersom La Bounty 
är originalet har varumärket blivit lite syno-
nymt med namnet. Ungefär som man ibland 
kallat alla kompaktlastare för Bobcat. Under 
året har La Bounty dock inte lanserat några di-
rekt nyheter vad gäller sina skrotsaxar. Nyheter 
har dock lanserats i sortimentet betongsaxar 
och pulveriserare. Dock har Stanley La Boun-
tys europeiska dotterbolag gjort en del organi-
sationsförändringar. Christophe Jarrin, som är 
ny försäljningschef på Stanley Infrastructure, 
berättar att man har många planer på att öka 
satsningen i Europa. Jarrin kommer närmast 

från italienska tillverkaren Mantovanibenne 
där han arbetat under flera år. I Sverige säljs 
La Bountys skrotsaxar av företaget IPE Göte-
borg som varit återförsäljare av bland annat La 
Bounty i över 30 år.    

ATLAS COPCO INTRODUCERAR 
NYA STÅLSKÄR TILL SC-SERIEN
De nya skären är utformad för att skära struk-
turer av alla profiler och dimensioner av stål. 
SC-serien från Atlas Copco innehåller fem mo-
deller i vikter från 2,5 till 8.25 ton som är avsed-
da att bäras av maskiner från till 16 till 110 ton. 
Skrotsaxarna och dess käke är utvecklad för att 
enkelt och närmast automatiskt styra in mate-
rialet djupt in i käken för effektivt klippning. 
Alla modeller i serien har ett robust roterande 
huvudstycke, snabb öppning och stängning 
och utbytbara blad.

www.atlascopco.com

CAT UTÖKAR SITT 
SORTIMENT AV SEX MODELLER
I år har Cat Work Tools utökat sin skrotsax-
serie att omfatta sex nya modeller. Med va-
rierationer i vikt från 5 till 7.5 ton är saxarna 
fullspäckat med nya funktioner för effektiv 
bearbetning av skrot och kraftigt armerad 
betong. Saxarnas har utformats för effektiv 
klippning och är enkelt utbytbara även i fält. 
Skrotsaxkäken är byggd av ett enda stycke 
av fast metall. Den är utformad på ett sätt 
att säkerställa att materialet matas inuti den 
utan att fastna vid spetsen. Cylinderstången 
är gömd inuti saxhuset för att skydda. De ut-
bytbara bladen avsmalnar mot varandra för 
att minimera slitage. Rotationsmotorn och 
vridningen kan servas medan skrotsaxen är 
monterad.

http://www.cat.com/sv_SE.html

ROTAR SATSAR PÅ SVERIGE
En tillverkare som nu aktivt söker sig in på 
den svenska marknaden är det nederländska 
företaget Rotar. Bland annat ställde man ut 
på mässan Demcon i september i jakt på att 
hitta en lämplig återförsäljare i Sverige. Rotar 
har lång erfarenhet från tillverkning av skrot-
saxar men har inte lanserat några nya modeller 
under året. Däremot användes Rotars produk-
ter på ett projekt i Danmark under året. Jatob 
ApS, som är ett danskt rivnings- och återvin-
ningsföretag, använde en 8.5 ton skrotsax från 
Rotar för rivning av en ponton i Fredrikshavns 
hamn. Pontonens skrov och andra stålkompo-
nenter skärs i bitar med hjälp av Rotar senaste 
skrotsX, RSS 100. För projektet förvärvades 
skrotsaxen och en Hitachi ZX470LCH-5B 
grävmaskin, genom Rotars danska återför-
säljare H.P. Entreprenørmaskiner A / S. En 
av anledningarna Jatob ApS valde just Rotar 
skrotsax var saxens bränsleeffektivitet. Jatobs 
rapporter visar att Hitachi / Rotar i kombina-
tion med en daglig drifttid på 10 timmar sparar 
nästan 28 000 kr per månad i dieselkostnader, 
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GODA NYHETER 
från skrotsaxtillverkarna



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

som innebär besparingar mellan 15 och 20%. 
Tack vare större ventiler och slangar i den 
skrotsaxens hydrauliska krets, strömmar olja 
genom saxen med mindre mottryck. Tack vare 
denna lösning hålls oljetemperaturen ungefär 
20 ° C lägre jämfört med andra maskiner, vil-
ket leder till betydande besparingar. Tätningar 
och andra komponenter i det hydrauliska sys-
temet är mindre utsatta för intensiv värme, 
således fäst kräver minimalt underhåll. Med 
en vikt på 8.5t, kan RSS 100 boom- eller stick-
monterad och finns även i en icke-roterande 
version. Andra funktioner inkluderar fullt in-
kapslande nosknivar, en robust käke, dubbla 
slanganslutningar för att hantera stora olje-
volymer, en robust huvudsvänggrupp och en 
integrerad hastighetsventil.

www.rotar.com

GENESIS VÄRSTING 
ARBETAR I AUSTRALIEN
Genesis skrotsaxar ser vi inte så mycket av i 
Sverige men är populär i framförallt USA men 
också i övriga världen. Nu har man lanserat 

sin största modell, GXT 2555R, som förvärvats 
av bland andra skrotfirman Liberty Industrial, 
Sydney, Australien. Med en skärkraft på mer 
än 3,000 ton är GXT 2555R kapabel att klippa 
en 1.2 meter tjock I-balk. Med sin 1,4 meter 
breda käftöppning, väger GXT 2555R mer än 
31 ton. När den är monterad på Liberty Indu-
strials grävmaskin Liebherr R994 överstiger 
bruttovikten på ekipaget 260 ton. Saxen är 
7.85 meter lång och 2,9 meter hög och den 
räckvidden behövs när man river mängder 
av konstruktionsstål i form av tunga pannor, 
turbinhall, filter med mera vid Munmorak 
kraftstation i Australien. Jobbet innebär av-
lägsnande av ett 1,400MW koleldat kraftverk 
och detta kommer att vara den största riv-
ningen av ett kraftverk som hittills genom-
förts i Australien.

www.genesisattachments.com

DAEMO SATSAR PÅ 
MINDRE SKROTSAXAR
Koreanska tillverkaren Daemo har beslutat 
att skifta fokus i sin tillverkning av skrotsaxar. 

Man kommer att i framtiden satsa mer på min-
dre skrotsaxar som passar lättare bärare. Nyli-
gen lanserade man DMS350 som är avsedd för 
grävmaskiner i 30-tonsklassen. En av model-
lens höjdpunkter är käften som har breddats 
betydligt för att klara att klippa stora H- och 
I-balkar. Tack vare en inbyggd hastighetsventil 
arbetar skrotsaxen snabbare och levererar en 
klippkraft på nästan 700 ton vilket är ovanligt i 
den här storleksklassen.

www.daemo.co.kr

LANDETS LEDANDE
De dominerande leverantörerna av skrotsaxar 
i Sverige är som nämnts IPE Göteborg med sitt 
sortiment av La Bounty, Atlas Copco, Amas 
Svenska AB med skrotsaxar från Furukawa 
och VTN Europe, Andersen Contractor med 
skrotsaxar från Trevi Benne och Ståhles Minig 
& Construction med sitt eget fabrikat. Amas, 
Andersen Contractor och SMC har dock inte 
flaggat för några helt nya modeller under 2016. 
Dock släppte man nyheter under 2015 som vi 
redan skrivit om.
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Chicago Pneumatic har kommit ut med 
ny RX12-hydraulhammare som ersätter 
tidigare RX11. RX12 bygger på samma 
princip och konstruktion som övriga små 
och medelstora RX-hydraulhammare ge-
nom att den har en enkel konstruktion 
med ett fåtal rörliga delar och har inga 
långa dragbultar. RX12 väger 625 kg och 
har mejseldiameter Ø 90 mm samt är 
avsedd för bärare i viktklassen 9-15 ton. 
RX12 har en slagfrekvens på 600-950 
bpm. Den enkla konstruktionen inne-
bär att RX-serien är extremt tystgående 
och uppfyller EU-direktiv nr 200/14/EU. 
Hammaren är försedd med stötdämpan-
de material av polyuretan som minskar 
vibrationerna och därmed påfrestningen 
på både operatör och bärare. 

Kolvfunktionen i hammaren drivs 
med gas och olja samt bygger på hybrid-
tekniken. RX-hammaren har mycket 
hög slagenergi i förhållande till sin vikt. 

Matek är återförsäljare för Chicago 
Pneumatics RX-hydrauhammarserie i 
Sverige. Chicago Pneumatic är ett världs-
omfattande varumärke inom Atlas Cop-
co-gruppen. RX-serien är utrustad med 
kraftförstärkare (Power Booster) som 
ökar slagkolvens slagenergi genom att 
man tar tillvara returoljan. Den är även 
utrustad med Power Stop, som tillåter 
operatören att välja högre slagenergi vid 
normal slagfrekvens. Vid denna inställ-
ning startar hammaren endast då arbets-
verktyget/mejsel belastas. Dessutom är 
den utrustad med Easy Power, som tillå-
ter operatören att välja ökad slagfrekvens 
vid konstant slagenergi vilket leder till 
högre slagprestanda. Vid denna inställ-
ning startar hammaren även när arbets-
verktyget/mejsel inte belastas.

Tillverkningen är ISO9001- och 
ISO14001-certifierad. 

RX- hydraulhammare 
från Matek AB

TREVI BENNE-BOOST   
hos Andersen Contractor
Trevi Benne lanserar nya större demoleringsverk-
tyg i sin Premium Line-serie, för maskiner över 40 t.

Den nya MK 38P-multisaxen väger 4200 kg 
och passar för 45-60 tons bärarmaskiner. Med 
utbytbara käftar kan flera arbetsuppgifter ut-
föras med samma verktyg. Käftarna kan bytas 
på tre minuter. Klippkraft med pulveriserar-
käft 425 ton max, vid spets 145 ton. Med stål-
saxkäft 925 ton inne i käften, vid spets 200 ton.

Den roterande pulveriseraren FR 38P väger 
3750 kg och passar för 36-50 t bärarmaskin. 
Öppna-och-stäng-tiden är reducerad med 

hela 40 % jämfört med motsvarande verktyg 
utan Booster. Klippkraft 460 t inne i käften, 
vid spets 150 t.

Den sekundära pulveriseraren F 32P är en 
specialversion med rotation. Den väger 3290 
kg och passar för 33-50 t bärarmaskin. Klipp-
kraft 270 t inne i käften, vid spets 115 t.

Betongsaxen HC 43P väger 4020 kg och 
passar för 35-50 t bärarmaskin. Klippkraft 475 
t inne i käften, vid spets 95 ton.

I Sverige går Trevi Bennes nya produkter att 
hitta hos återförsäljaren Andersen Contractor.

Entrack har efter mer än 40 års erfarenhet från 
försäljning av slitdelar till entreprenadbran-
schen i de nordiska länderna valt att lansera 
produkter i det egna varumärket för slitdelar 
till skopor, NWP.

NWP, Nordic Wear Parts är produkter är 
framtagna specifikt för att klara av de hårda 
förhållanden vi har i Norden, vilket är en kva-
litetsstämpel som hålls högt i hela Europa. 
”Kunder ute i Europa vet att om det fungerar 
i Norden så är det bra kvalitet”, säger Magnus 
Nord, försäljningschef på Entrack. ”Produk-
terna är framtagna tillsammans med en tillver-

kare som har lång erfarenhet av produktion av 
tänder och andra slitdelar och tillsammans har 
vi utvecklat en tand som har mycket slitgods 
men med en design så den bibehåller skärpan 
hela livslängden.”

NWP-produkter inom standardsortimen-
tet är tänder till CAT J-system i storlekar från 
J200 till J700 med tillhörande tandadapters, 
vilka lagerhålls hos Entrack lokalt för snabba 
leveranser. Övriga slitdelar såsom skärskydd, 
gavelskydd samt tänder och hållare till andra 
system lagerhålls centralt och kan levereras 
med kort varsel.

Entracks nya tänder för skopor 



DIAMOND TOOLS & HYDRAULIC BREAKERS

0705-21 62 46        info@drome.se           www.drome.se

www.brokk.com

www.husqvarnacp.se

Utvecklad och producerad av:

Tractive AB I Gjutargatan 54 I 78170 Borlänge I Sverige 
Tel: +46 (0)243 221155 I Fax: +46 (0)243 221180
E-mail: info@tractive.se I www.pentruder.com

www.oilquick.com

www.opsystem.se              
Tel 010–456 70 00

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

RX- hydraulhammare 
från Matek AB
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På Svenska Maskinmässan introducerades och de-
mokördes PV-seriens markvibratorer för grävma-
skiner från Simex. Markvibratorn kan användas 
till pålning och andra arbeten där vibrationskraft 
kan hjälpa till. PV-serien är mycket kompakt och 
robust. Den innehåller fem modeller för grävma-
skiner från 1,5 till 40 t. Med Simex flödesbegräns-
ningsventil blir installationen enkel. I Sverige går 
Simex markvibratorer att hitta hos Amas.

NY MARKVIBRATOR 

Maskinia växlar upp med Peter Zetterström, 
ny försäljningschef för CASE i Sverige. Se-
dan 2012 har Maskinia varit generalagent 
för CASE och sedan dess har det skapats en 
stabil plattform. Peter kommer nu att arbeta 
med att förstärka detta ytterligare.

Under den tid som Maskinia varit 
generalagent för CASE har säljare re-
kryterats, avtal med serviceverkstäder 
etablerats och en eftermarknadsavdel-
ning byggts upp. CASE stabila grund har 
nu satt sig och nu förstärks teamet runt 
märket i och med att en försäljningschef 
ansluter för att hålla i rodret.

VD Fredrik Holmquist lämnar nu över 
ansvaret till Peter Zetterström som ny 
försäljningschef.

”Att Peter Zetterström nu kommer att 
vara ansvarig för försäljningen av CASE i 
Sverige känns tryggt, han har allt det som 
behövs för att leda teamet och fortsätta 
utveckla CASE på den svenska markna-
den”, säger Fredrik Holmquist, VD på 
Maskinia.

Peter Zetterström kommer senast från 
Wahlstedt Bil AB där han de senaste 6 
åren har varit sektorchef för Scaniaverk-
samheten i Västra Östergötland.

”Det känns mycket stimulerande att 
få arbeta i en ny nisch inom anläggnings-
sektorn. Detta innebär nya spännande 
möten med människor och ett liknande 
arbetssätt”, säger Peter Zetterström.

Nyligen introducerades den nya serien 
av CASE bandgrävare, den produktiva och 
bränslesnåla D-serien, vilket är en vidare-
utveckling av den så populära C-serien.

Framöver händer det även mycket an-
nat spännande hos CASE. Bland annat så 
lanserade Maskinia nyligen försäljningen 
av kompaktlastare på den svenska mark-
naden. Under 2017 kommer den nya gene-
rationen av hjullastare, G-serien, där den 
svenska marknaden har fått vara med att 
ge sina synpunkter och som därmed skapat 
en ännu mer attraktiv serie av hjullastare.

”CASE ska finnas nära kunden, både 
avseende försäljning och service, detta 
skapar en närhet och trygghet för kun-
den”, säger Fredrik Holmquist.

Ny försäljningschef 
i Sverige för CASE

Fredrik Holmquist, VD Maskinia, och 
Peter Zetterström, ny försäljningschef 
för CASE.

I Jernevikens sortiment har man sedan många 
år en rejäl El-telfer som är ett lyftverktyg som 
håltagarna använder för lyft upp till 1 ton. El-tel-
fern är dessutom en smidig hjälp att manövrera 
särskilt om det är större betongkärnor/block då 
man manövrerar denna med en radiostyrning 
och kan stå någon meter ifrån betongkärnan.

Marknaden har dock efterfrågat en enklare 
variant för lättare lyft (20 - 400 kg) och Jerne-
viken har valt att satsa på en rejäl men liten 
och smidig vinsch som håller bra kvalitet och 
säkerhet.

Prismässigt har man valt att pressa ner sin 
egen marginal till lägsta nivå eftersom Jerneviken 

ser vinschen som en ren serviceprodukt alltså 
ingen kärnprodukt i företagets verksamhet. 

Vinschen säljs redan idag hos aktörer som 
levererar industri- och verkstadsförnödenhe-
ter men Jerneviken tror att kunderna uppskat-
tar att köpa den av samma leverantör de har 
för sina övriga förnödenheter, dvs maskiner 
och verktyg för betonghåltagning.

“Våra killar i verkstaden har testat denna 
lilla vinsch hårt och de är imponerade av dess 
enkelhet och styrka. Den är mycket enkel att 
handha och förvånansvärt stark för att vara av 
en så pass enkel konstruktion”, säger Jernevi-
kens marknadskoordinator, Laila Kaplan.

NY SMIDIG LYFTHJÄLP    
för vikter upp till 450 kg

Jerneviken har sedan länge levererat ett antal 
slungfräsar till håltagningsbranschen. Dessa 
har kunnat anpassas efter håltagarens önskan 
om dimension. 

”Nu har vi tagit fram en ny mer flexibel 
slungfräs som kommer att ge håltagaren möj-
lighet att byta ut de olika dimensionerna och 
använda samma stomme till samtliga dimen-
sioner. Det innebär att kunden först köper en 
komplett slungfräs för att sedan kunna kom-
plettera med alla de olika dimensionerna och 
behålla samma grundstomme som tidigare.”

Det kommer dessutom bli betydligt smidiga-
re att ta fram slungfräsar med etapper, dvs flera 
våningar med den nya lösningen. 

”Kostnadsmässigt kommer den komplette-
rande dimensionen att bli väsentligt lägre i pris 
eftersom stommen flyttas mellan enheterna 

Ny slungfräs från Jerneviken
och vi kan dessutom tillverka de olika dimen-
sionerna snabbt i huset vilket ger en extremt 
kort leveranstid jämfört med tidigare.”

”Lösningen är vår egen och det är kul att 
vara först ut med detta. Vi tror att marknaden 
kommer att uppskatta vår nya slungfräs då den 
blir mer ekonomisk och även mer lätthanterlig”, 
säger Alex Hoang och David Persson på Jernevi-
ken, som tagit fram den nya slungfräsen.



ETT PAKET 
GER KRAFT TILL ALLT

Nya Husqvarna PP 490 högfrekvens-kraftaggregat har en unik fördel: Nu kan du ansluta  

Husqvarna PRIME™ handhållna kapmaskiner, borrmotor och stora vägg- och wiresågar till ett  

och samma kraftaggregat. Du kan även ansluta den nya kedjetillsatsen för väggsåg WSC 40  

för att såga små öppningar och hörn utan överkapning.

Hör av dig idag så bokar vi en demo! Telefonnumret är 036-570 60 00.

Copyright © 2016 Husqvarna AB (publ.) All rights reserved. Husqvarna is a registered trademark of Husqvarna AB (publ.)

www.husqvarnacp.se

Husqvarna PP 490

Uteffekt (kW) 20
Spänning (V) 400
Märkström (A) 32 /25 /16 reducerad
Vikt (kg) 25
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Vi hade bestämt oss för att skapa en helt ny generation golv slipningsmaskiner.

Resultatet är DURATIQ™. Två helt nyutvecklade maskiner, där var och en av de mer 
än 100 nya funktionerna, lösningarna och detaljerna svarar mot tydliga krav och 
förväntningar från proffsanvändare och specialister i hela världen.  
 
Upplev en ny era inom golvslipning.

SKAPAD FÖR ATT  
SÄTTA EN NY STANDARD.


