
HiB-INFO
Nordens största tidning för håltagning
Nummer 3
2009

Facktidningen
för håltagare!!!



02     HiB-INFO

Extremt 
snabb-

skärande NYHET

NYHET

Annons  HIB September.indd   1 2009-09-02   13:34:57



HiB
-

INF
O

IN
N

E
H

Å
LL

Ansvarig utgivare: Lars Sandström.
Redaktion: Carl-Johan Bendefors, Patrik Sjögren och Lars Sandström.

4
6
6
7
7
7
8
9

10
11
12
14
14
15
15
15
16
16
17
18
20
22

HiB’s medlemslista
Länktips och mässkalender
Rening av slamm från håltagning
Ny säljare på Tyrolit
Diamond Awards-vinnarna presenterades på World of Concrete
Rekordstor mässyta på Bauma
TE80-ATC/AVR, senaste tillskottet i Hiltifamiljen
Smått & Gott
Demcon 2010, en mässa värd att vänta på
Båstad är mer än tennis
Levanto, Finlands ledande tillverkare av diamantverktyg
Braxx, pionjärens anpassningsbara högfrekventsystem
Snabbare och säkrare i fyra olika material
Vad avgör val av diamantverktygsleverantör?
Problemlösning vid borrning
Golvslipsmaskiner med hög prestanda
Nordbygg stärker sin plats som byggbranschens mötesplats
Norra Europas största betongmässa
Vi tittar lite närmare på ett par medlemsföretag
Professionell dammreducering för mejslingsarbete
En kvick robot från Husqvarna
Tractive startar nytt försäljningsbolag i Sverige
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Husqvarna Construction Products lanserar nu en helt ny serie maskiner och diamant-
verktyg för ytbehandling. Tre modeller slip- och polermaskiner för sten och betong samt två 
kraftfulla industridammsugare är det senaste tillskottet i sortimentet.

HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS
Box 2098, 550 02 Jönköping, Tel: 036-570 60 00, Fax: 036-570 60 10.

www.husqvarnacp.com

© 2009 Husqvarna AB (publ). All rights reserved. Husqvarna and other product and feature marks are trademarks of Husqvarna AB (publ).
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Entreprenörer

55:ans Borr & Bygg AB
Box 1168, 141 24 HUDDINGE
Tel: 08-464 99 88  Fax: 08-464 99 88

A-Borrning i Falköping AB
Box 61, 521 02 FALKÖPING
Tel: 0515-182 40  Fax: 0515-196 86
calle@a-borrning.se
www.a-borrning.se

AB Betongborrning & Sågning
Haganäsgatan 34, 256 37 ÅSTORP
Tel: 042-507 18  Fax: 042-519 18
betongborrning@helsingborg.bostream.se

ALE-Betongborrning AB
Hildedalsgatan 140, 417 05 GÖTEBORG
Tel: 0520-66 21 50  Fax: 031-22 76 00
alebetongborrning@telia.com
www.alebetongborrning.se

Allteknik i Kramfors AB
Elofsbacken 7, 872 63 LUNDE
Tel: 0612-134 40  Fax: 0612-155 25
allteknik@telia.com
www.allteknik.nu

Arnessons Betongborrning AB
Garvaregatan 7, 665 32 KIL
Tel: 0554-400 00   Fax: 0554-400 47
staff@arnessons-betongborr.se
www.arnessons-betongborr.se

Avancerad Borrteknik i Karlstad AB
Nattvindsgatan 7, 652 21 KARLSTAD
Tel: 054-85 40 70 Fax: 054-85 40 71
lars@borrteknik.com
www.borrteknik.com

Avancerad Borrteknik i Stockholm AB
Box 6075, 129 07 HÄGERSTEN
Tel: 08-19 29 73 Fax: 08-556 374 25
jonas@borrteknik.com
www.borrteknik.com

B&W Betongborrning AB
Jungs väg 10, 392 43 KALMAR
Tel: 0480-880 70  Fax: 0480-304 13

Babbis Diamanthåltagning AB
Box 1018, 735 91 SURAHAMMAR
Tel: 0220-313 30  Fax: 0220-313 30

BC-Håltagning AB
Hörntorpsvägen 1 B, 746 31 BÅLSTA
Tel: 0171-594 49  Fax: 0171-594 49

Bejab Borr AB
Box 2069, 871 02 HÄRNÖSAND
Tel: 0611-245 97  Fax: 0611-274 45
bejab@work.utfors.se

Bennys Betongborrning AB
Nygatan 10, 591 45 MOTALA
Tel: 013-10 01 03  Fax: 013-10 31 83

Bergmans Betongdemolering AB
Lasarettsvägen 19, 738 30 NORBERG
Tel: 0223-205 60
magnus@betongdemolering.se

Betongborrar´n i Mälardalen AB
Kungsgatan 42, 736 42 KUNGSÖR
Tel: 0227-145 15  Fax: 0227-104 50
halm@betongborrarn.se
www.betongborrarn.se

Betongborrar´n i Sollentuna AB
Sulkyvägen 18,163 43 SPÅNGA
Tel: 08-35 76 87  Fax: 08-35 76 30
hassep@betongborrarn.se
www.betongborrarn.se

Betonghål i Tumba AB
Ängsvägen 3, 147 43 TUMBA
Tel: 08-530 305 91

Betonghålspecialisterna AB
Åsmyravägen 2, 821 40 BOLLNÄS
Tel: 0278-61 16 10  Fax: 0278-63 60 20
ab.betonghalspec@telia.com

Betonghåltagarna i Huskvarna AB
Tenhultsvägen 52, 561 42 HUSKVARNA
Tel: 036-13 22 11  Fax: 036-13 22 34
bht.hva.ab@telia.com
www.betonghaltagarna.nu

Betonghåltagning i Göteborg AB
Backa Bergögata 4, 422 46 HISINGS BACKA
Tel: 031-52 50 75  Fax: 031-52 50 56
mail@betonghaltagning-gbg.se

Betonghåltagning NBT AB
Hammarby Kajväg 4, 120 30 STOCKHOLM
Tel: 08-641 30 30  Fax: 08-641 31 30
thomas@betonghaltagningnbt.se

Betonghåltagningar Nordborr AB
Verkstadsgatan 2, 856 33 SUNDSVALL
Tel: 060-66 91 20  Fax: 060-66 91 05
bertil.magnusson@norrlandskranar.se

Betongteknik Götesson & Söner, AB
Toresbo 138, 382 96 NYBRO
Tel: 0481-200 63  Fax: 0481-200 56
betongteknik@telia.com

Borr & Sågspecialisten i Hölö AB
Idrottsvägen 7, 153 71 HÖLÖ
Tel: 08-550 197 40  Fax: 08-550 197 40
borrteknik@attacus.se
www.attacus.se

Borr och Maskinteknik i Östersund AB
Box 725, 831 28 ÖSTERSUND
Tel: 063-12 36 20  Fax: 063-12 36 22
borrteknik@mail.op.se

Borrsvängen Jan Fransson AB
Åsleden 5, 746 52 BÅLSTA
Tel: 0171-553 10  Fax: 0171-577 10
janne@borrsvangen.se

Borrtjänst i Målardalen AB
Fålhagsleden 57, 753 23 UPPSALA
Tel: 018-10 50 30 Fax: 018-10 05 60
micke.borrtjanst@telia.com
www.borrtjanst.com

Boströms Borrtjänst AB, C D
Saltvik 1830, 870 10 ÄLANDSBRO
Tel: 0611-240 58  Fax: 0611-266 56
info@borrtjanst.se
www.borrtjanst.se

BTG Demol AB
Stohagsgatan 6, 602 29 NORRKÖPING
Tel: 011-10 18 81  Fax: 011-18 18 04
jocke@btg-demol.se

Bygghjälp i Borås AB
Vegagatan 1, 506 35 BORÅS
Tel: 033-10 55 90  Fax: 033-10 55 92
bygghjalpab@telia.com

Caland Betonghåltagning AB
Sjögatan 6, 656 72 SKATTKÄR
Tel: 084-86 06 80  Fax: 054-86 05 70
info@caland.se
www.caland.se

Casun AB Bygg och Industriservice
Hovgatan 4, 854 62 SUNDSVALL
Tel: 060-15 57 00  Fax: 060-15 60 84
casun@casun.se
www.casun.se

CBS Bygg o. Anläggningsservice AB
Exportgatan 47, 422 46 HISINGS BACKA
Tel: 031-52 80 40  Fax: 031-52 80 94
cbs.bygg@swipnet.se

Derock AB
Vagnmakaregatan 12, 415 07 GÖTEBORG
Tel: 013-46 87 80  Fax: 013-48 95 09
www.derockab.com
info@derockab.com

Diamantborrarna AB
Box 8, 232 21 ARLÖV
Tel: 040-53 40 30  Fax: 040-53 40 33
mail@diamantborrarna.se
www.diamantborrarna.se

Diamanten Håltagning i Östergötland AB
Finnögatan 5, 582 78 LINKÖPING
Tel: 013-31 06 08  Fax: 013-14 54 56
diamanten.link@swipnet.se

Diamantteknik JH AB
Brådstupsvägen 1, 129 39 HÄGERSTEN
Tel: 08-464 82 25  Fax: 08-464 89 30
janne.g@diamantteknik.se
www.diamantteknik.se

DIGO AB
Box 513, 541 28 SKÖVDE
Tel: 0500-41 88 20  Fax: 0500-41 80 20
stig-ake.ahlm@digo.se
www.digo.se

DISAB Håltagnings AB
Fornborgsvägen 20, 141 33 HUDDINGE
Tel: 08-774 40 41  Fax: 08-774 33 03
disab.haltagning@telia.com

Exakt håltagning Peter Johansson AB
Stensjö Stora Hus 105, 310 50 SLÖINGE
Tel: 0346-430 43  Fax: 0346-494 66
exakt@byggtjanst.nu

FT Betonghåltagning AB
Funbo Bärby 105, 755 97 UPPSALA
Tel: 0709-52 55 27  Fax: 018-35 04 99
ft.betonghaltagning@telia.com
www.ftbetonghaltagning.com

Granitgrabbarna AB
Box 2078, 172 02 SUNDBYBERG
Tel: 08-25 68 80 Fax: 08-28 05 21

Göteborgs Betongborrning AB
Stenhusvägen 9, 463 35 GÖTA
Tel: 0520-65 71 45  Fax: 0520-65 79 06
lennart@goteborgsbetongborrning.se

Göteborgs Hålmetod AB
Fogelmarksv. 20, 421 67 VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel: 031-51 04 85  Fax: 031-51 04 85
patrik@halmetod.se
www.halmetod.se

Hole At Once
Vita Huset, 740 12 KNUTBY
Tel: 0174-405 10  Fax: 0174-405 10
hole.at.once@telia.com

Hovets Håltagning
Elektravägen 5, 126 30 HÄGERSTEN
Tel: 08-464 90 14  Fax: 08-464 90 18
info@hovets.se
www.hovet.se

Hålgruppen i Helsingborg AB
Box 13012, 250 13 HELSINGBORG
Tel: 042-16 22 79  Fax: 042-16 18 81
information@halgruppen.se
www.halgruppen.se

Hålmetoder KN AB
Tornväktargränd 10, 168 59 BROMMA
Tel: 08-87 81 32  Fax: 08-87 39 76
halmetoderab@telia.com
www.halmetoder.se

Hålspecialisterna i Malmö AB
Zenithgatan 66, 212 14 MALMÖ
Tel: 040-30 10 07

Håltagaren i Laholm
Box 4015, 312  04 VALLBERGA
Tel: 0703-48 35 98  Fax: 0430-235 59

Håltagargruppen GUJA AB
Idrottsvägen 31 A, 702 32 ÖREBRO
Tel: 019-25 18 00  Fax: 019-26 02 15
info@guja.nu
www.guja.nu

Håltagarna Borrteknik Sverige AB
Ekbacksvägen 2, 168 69 BROMMA
Tel: 08-80 71 29  Fax: 08-704 89 10
richard@dmhaltagarna.se
www.borrteknik.se

Håltagarna Borrteknik Sverige AB
Åkerivägen 4, 152 42 SÖDERTÄLJE
Tel: 08-550 606 00  Fax: 08-550 636 00
info@borrteknik.se
www.borrteknik.se

Häger Diamanthåltagning AB
Roasjö, 512 92 SVENLJUNGA
Tel: 0325-62 20 68 Fax: 0325-62 20 88

Hägerstens Håltagning AB
Erikslundsgatan 3, 126 32 HÄGERSTEN
Tel: 08-744 08 10  Fax: 08-744 08 11
www.hhaltagning.se
hhab@telia.com

J.L. Betonghåltagning AB
Box 1137, 171 22 SOLNA
Tel: 08-27 77 72  Fax: 08-82 03 62
betonghaltagning.jl@telia.com

JFC Håltagning Syd AB
Maltgränd 4, 264 39 KLIPPAN
Tel: 0435-149 50 Fax: 0435-44 86 71
jfc.haltagning@telia.com

King Concrete AB
Box 3252, 550 03 JÖNKÖPING
Tel: 036-71 23 30 Fax: 036-71 23 65
janne@kingconcrete.se
www.kingconcrete.se

Knivsta Betonghåltagning AB
Ålgrytevägen 149, 127 31 SKÄRHOLMEN
Tel: 08-97 19 17  Fax: 08-464 81 71

LeMi Diamantborr AB
Ravingatan 12, 264 39 KLIPPAN
Tel: 0435-151 01 Fax: 0435-151 01
info@lemidiamantborr.com

Ljungholms Betonghåltagning AB
Sjöbjörnsvägen 66A, 117 67 STOCKHOLM
Tel: 08-645 01 39  Fax: 08-645 01 39
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Luleå Hålmetodik AB
Industrivägen 20, 972 54 LULEÅ
Tel: 0920-22 97 40  Fax: 0920-22 97 41

M. Lundqvist Entreprenadhåltagning AB
Mekanikervägen 1B, 146 33 TULLINGE
Tel: 08-744 08 10   Fax: 08-744 08 11

Miljörivarna i Stockholm AB
Dalhemsvägen 47, 141 46 HUDDINGE
Tel: 08-777 84 62  Fax: 08-777 60 06
www.miljorivarna.se
lars.backman@miljorivarna.se

MSF Betonghåltagning AB
Kumlahöjden, 195 92 MÄRSTA
Tel: 08-591 430 12  Fax: 08-591 430 45

Mälardalens Betongborrning KB
Aspvretsvägen 7, 730 70 VÄSTERFÄRNEBO
Tel: 0224-74 00 24  Fax: 0224-74 40 64

NCC AB
Box 455, 901 09 UMEÅ
Tel: 090-16 80 00  Fax: 090-13 65 79

NCC AB Diamant
Bultgatan 4, 302 44 HALMSTAD
Tel: 035-18 72 60  Fax: 035-21 69 61
lars.o.bengtsson@ncc.se

Nilsson Mark o Diamant AB
Gråmanstorp 1044, 264 91 KLIPPAN
Tel: 0435-146 50 Fax: 0435-71 88 55
nmd@telia.com

Nordisk Specialhåltagning AB
Pistolgatan 7, 262 62 ÄNGELHOLM
Tel: 0431-41 05 70
www.nordisksh.se
nsh@ektv.nu

Owe Larssson Borr AB
Box 259, 611 26 NYKÖPING
Tel: 0155-29 25 80  Fax: 0155-29 25 88
owe.larsson.borr@telia.com

PB:s Håltagning AB
Hövdingegatan 7, 723 51 VÄSTERÅS
Tel: 021-83 00 78  Fax: 021-83 00 78
peter.back.1@telia.com

Peder Borrare och Söner AB
Hasslingegatan 31, 421 60 VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel: 031-47 04 70  Fax: 031-331 08 05
marcus@pederborrare.se

Peter Borrelit AB
Tråkärrslättvägen 42A, 427 51 BILLDAL
Tel: 0707-31 09 13  Fax: 031-91 34 46

Pelle Palmqvist Såg och Borr i Gävle AB
Atlasgatan 10, 802 86 GÄVLE
Tel: 026-12 27 99  Fax: 026-51 62 91
pelle.palmqvist@ppsagoborr.se
www.ppsagoborr.se

Pierre Entreprenad AB
Box 11083, 800 11 GÄVLE
Tel: 026-18 65 80  Fax: 026-14 05 80
fredrik.pierre@pierre.se
www.pierre.se

PL Borr AB
Svartbäckens by, 136 59 HANINGE
Tel: 08-777 71 79

Rijo Håltagning AB
Tingberga, 274 94 SKURUP
Tel: 0410-254 60  Fax: 0410-256 05
info@rijo.se
www.rijo.se

Rivab i Göteborg AB
Östergärde Industriväg 33, 417 29 GÖTEBORG
Tel: 031-51 35 40  Fax: 031-51 62 28
bo.hornquist@rivab.nu
www.rivab.nu

Rivpartner i Stockholm AB
Söderby Gårdsväg 11-19 (Oxöga), 147 60 UTTRAN
Tel: 08-29 71 20  Fax: 08-28 26 05
rivpartner@telia.com

Sanering & Bygg
Hovslagaregatan 18, 291 54 KRISTIANSTAD
Tel: 044-10 23 40  Fax: 044-12 98 00
curt@saneringbygg-berglund.com
www.saneringbygg-berglund.com

SHC Håltagning AB
Box 269, 601 04 NORRKÖPING
Tel: 011-12 39 30  Fax: 011-10 31 78
tomas.fredriksson@shc-holemaking.se
www.shc-holemaking.se

Skanska Sverige AB
Industrivägen 6-8, 137 37 VÄSTERHANINGE
Tel: 08-500 738 00  Fax: 08-753 47 90

SM Betong Borrarna i Uppsala AB
Nymansgatan 6, 753 23 UPPSALA
Tel: 018-25 00 45  Fax: 018-25 00 45

Smålands Betonghåltagning AB
Väderumsvägen 1, 572 36 OSKARSHAMN
Tel: 0491-181 00  Fax: 011-12 09 25

Sollefteå Såg och Borrteknik AB
Västgranvåg 232, 881 91 SOLLEFTEÅ
Tel: 0703-24 35 40
trotte.sbt@telia.com

Specialhåltagning i Göteborg AB
Ingela Gathenhielms g. 7, 421 30 V. FRÖLUNDA 
Tel: 031-47 12 93  Fax: 031-47 12 02
info@specialhaltagning.nu
www.specialhaltagning.nu

Specialhåltagning i Trestad AB
Kardanvägen 15, 461 38 TROLLHÄTTAN
Tel: 0520-42 08 80  Fax: 0520-379 05
hasse@specialhaltagning.se
www.specialhaltagning.se

Storstadens Betonghåltagning AB
Terrängvägen 17, 129 48 HÄGERSTEN
Te: 08-88 07 47 Fax: 08-88 07 47
storstadens.btg@tele2.se
www.diamantorten.se

Såg & Betongborrning i Borås AB
Box 22056, 504 11 BORÅS
Tel: 033-13 56 00  Fax: 033-13 56 00

Såg & Betongborrning i Huskvarna AB
Fridländers väg 12, 561 39 HUSKVARNA
Tel: 036-13 52 93  Fax: 036-13 29 34

Såg & Betongborrning AB
Åvägen 3C, 435 44 MÖLNLYCKE
Tel: 031-52 01 10  Fax: 031-88 55 60

TB:s Hålteknik AB
Box 9219, 102 73 STOCKHOLM
Tel: 08-658 22 25  Fax: 08-658 22 25

Team Håltagarna TB AB
Skaragatan 75, 531 40 LIDKÖPING
Tel: 0510-54 76 66  Fax: 0510-54 76 67
thomas@haltagarna.com
www.haltagarna.com

TH Hålsystem AB
Hägerstens Allé 10, 129 37 HÄGERSTEN
Tel: 08-18 67 41  Fax: 08-16 67 41
tommy.hald@telia.com

TOTAL Diamanten i Sverige AB
Sångleksgatan 4 C, 215 79 MALMÖ
Tel: 040-94 90 05  Fax: 040-94 90 12
totaldiamantenab@telia.com
www.totaldiamanten.dk

TP Betonghåltagning AB
Box 191, 746 24 BÅLSTA
Tel: 0707-60 41 10  Fax: 0171-545 50
tpbetong@hotmail.com

Umeå Hålteknik AB
Norra Obbolavägen 116, 904 22 UMEÅ
Tel: 090-77 93 00  Fax: 090-70 15 44
umea.halteknik@telia.com
www.umeahalteknik.com

Uppsala Betonghål AB
Danmarksgatan 43, 753 23 UPPSALA
Tel: 018-17 19 60  Fax: 018-10 33 60
gunnar@betonghal.se
www.betonghal.se

Void AB
Box 5053, 781 05 BORLÄNGE
Tel: 0243-151 60  Fax: 0243-876 88
anders.a@voidab.se
www.voidab.se

Västerås Diamantborrning AB
Solbrudsvägen 22, 722 46 VÄSTERÅS
Tel: 021-249 79  Fax: 021-275 10
diamantborrning@spray.se

Vätterstadens Betongborrning AB
Box 9087, 550 09 JÖNKÖPING
Tel: 036-14 75 10  Fax: 036-14 75 11

Wermlands Håltagningsservice AB
Bruksgatan 4, 664 40 SLOTTSBRON
Tel: 0555-300 00
info@wermlandshaltagningsservice.com

Älvsjö Betonghåltagning AB
Runtunavägen 28, 125 40 ÄLVSJÖ
Tel: 08-749 12 55  Fax: 08-749 12 55

Leverantörer

Brokk AB
Box 730, 931 27 SKELLEFTEÅ
Tel: 0910-711 803 Fax: 0910-711 811

EDT Eurodima AB
Graf 16, 563 93 GRÄNNA
Tel: 036-524 48 Fax: 036-525 79

Hilti Svenska AB
Box 123, 232 22 ARLÖV
Tel: 040-53 93 00 Fax: 040-43 51 96

HRA Industriprodukter AB
Transformatorvägen 7, 433 38 PARTILLE
Tel: 031-44 50 70 Fax: 031-44 26 70

Husqvarna Constructions Products
Box 2098, 550 02 JÖNKÖPING
Tel: 036-570 60 00 Fax: 036-570 60 10

Jack Midhage AB
Box 1070, 269 21 BÅSTAD
Tel: 0431-710 00 Fax: 0431-754 70

Jerneviken Maskin AB
Tagenevägen 1, 422 59 HISINGS BACKA
Tel: 031-52 01 16 Fax: 031-52 90 50

Levanto Diamond Tools AB 
Backa Bergögatan 9, 422 46 HISINGS BACKA
Tel: 031-52 27 00 Fax: 031-52 27 80

Maskinfirma Bo Lamm AB
Karlbergsvägen 68, 113 35 STOCKHOLM
Tel: 08-30 11 20 Fax: 08-30 11 35

Norddiamant AB
Yttre Ringvägen 21, 915 31 ROBERTSFORS
Tel: 0934-107 80 Fax: 0934-555 73

Prevex AB
Backa Bergsögata 3, 422 46 HISINGS BACKA
Tel: 031-742 85 00 Fax: 031-52 29 60

Pullman-Ermator AB
Industrivägen 10, 777 91 SMEDJEBACKEN
Tel: 0240-66 09 60 Fax: 0240-66 30 60

SpeDat Konsult AB
Galoppvägen 8, 177 59 JÄRFÄLLA
Tel: 08-580 330 40 Fax: 08-568 206 18

Swedish Diamondtool Consulting AB
Lilla Mon 311, 713 91 NORA
Tel: 08-645 25 05 Fax: 08-681 04 02

Tractive AB
Gjutaregatan 54, 781 70 BORLÄNGE
Tel: 0243-22 11 55 Fax: 0243-22 11 80

Tyrolit Svenska AB
Exportgatan 38D, 422 46 HISINGS BACKA
Tel: 031-58 33 90 Fax: 031-58 33 71

Öhlunds Borr & Såg AB
Sjöbodvägen 5, 952 50 KALIX-NYBORG
Tel: 0923-211 13  Fax: 0923-211 13
rickard.ohlund@home.se
www.borrochsag.se

Österlen Håltagning AB
Vallby 1054, 276 56 HAMMENHÖG
Tel: 0705-25 60 87  Fax: 0414-321 83
christer.szakos@simris.nu
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Sidor att besöka på nätet

Mässkalender

World of Concrete 2010, Las Vegas (USA)
2-5 februari 2010

Nordbygg 2010, Stockholm
23-26 mars 2010

Bauma 2010, München (Tyskland)
19-25 april 2010

Demcon 2010, Infracity Stockholm
9-10 september 2010

Byggmaskiner/DemExpo 2011, Göteborg
8.11 mars 2011

IACDS
Internationella håltagarorganisationen
www.iacds.org

EDA
Europeiska demoleringsorganisationen
www.eda-demolition.com

CSDA
Amerikanska håltagarorganisationen
www.cdsa.org

UK Drilling & Sawing Association
Storbritanniens håltagarorganisation
www.drillandsaw.org.uk

Fachverband Bohren und Sägen
Tyska håltagarorganisationen
www.fachverband-bohren-saegen.de

HiB
Svenska håltagarorganisationen
www.haltagningsentreprenorerna.se

Diamantentreprenørernes Brancheforening
Danska håltagarorganisationen
www.diamantboring-skaering.dk

Sveriges Byggindustrier
Organisation för Sveriges bygg & anläggare
www.bygg.org

SSDL
Sveriges Slip & Diamantverktygsleverantörers Förening
www.ssdl.se

Bauma
Världens största byggmässa
www.bauma.de

World of Concrete
Amerikanarnas svar på Bauma
www.worldofconcrete.com

Batimat
Frankrikes största byggmässa
www.batimat.com

Annonsering
Att annonsera i HiB-Info är mycket värdefullt och 
framförallt "billigt". Kontakta respektive redaktion för 
prisuppgifter.

HiB-Info utkommer 4 gånger per år varav 1 utgivning är 
en medlemsmatrikel. Tidningen går ut till alla medlem-
mare i föreningen, övriga håltagare i Sverige, alla bygg-
mästarföreningar i Sverige samt andra intressenter.

Kontakta vår kansli för mer information:
Lars Sandström
Tel: 08-698 58 73
Fax 08-698 59 01
lars.sandstrom@bygg.org

Annonsera

Företagsinformation, produktnyheter, nyanställda..
Sänd gärna ditt företags pressrelse till oss för publice-
ring. Vi ser gärna att texten skickas som oformaterad 
textfil och högupplöst jpg-fil. Om ni sänder en färdig 
PDF-fil ser vi helst att man bifogar bild separat för att 
möjligera publicering.

Pressrelease kan beröra en företagsnyhet, nyanställning, 
produktnyhet, jubileum av något slag, arbetsplatsrepor-
tage m.m. Bättre att skicka i väg för mycket än för lite!

Sänd din information till:
Patrik Sjögren
patrik.sjogren@wippies.se

Pressrelease o.dyl

Styrelse

Ordförande
Carl-Johan Bendefors, A-Borrning
Tel: 0515-182 40 Fax 0515-196 86
calle@a-borrning.se

Ledamot
Mario Larsson, Arnessons Betongborrning AB
Tel: 0554-400 00 Fax 0554-400 47
staff@arnessons-betongborr.se

Ledamot
LInda Dahlin, Betonghåltagning i Göteborg AB
Tel: 031-52 50 75  Fax: 031-52 50 56
mail@betonghaltagning-gbg.se

Ledamot
Jonas Nors, Vätterstadens Betongborrning
Tel: 036-14 75 10  Fax: 036-14 75 11

Ledamot
Anders Andersson, Void AB
Tel: 0243-151 60  Fax: 0243-876 88

Ledamot
Peter Bäckström, PB:s Håltagning AB
Tel: 021-83 00 78  Fax: 021-83 00 78

Adjungerad sekreterare
Lars Sandström, Sveriges Byggindustrier
Tel: 08-698 58 73 Fax 08-698 59 01
lars.sandstrom@bygg.org

Rening av slamm
från håltagning

Håltagningsföretaget DHT från 
Hässleholm köpte för ett drygt år 
sedan slammboxen "Slurpy" från 
Jerneviken och har använt den till 
och från sedan dess på sjukhuset 
i Lund. Sören som är den på fö-
retaget som använt slammboxen 
mest är mer än nöjd med var den 
presterar.
-Den är driftsäker och kräver mycket lite 
rengöring säger Sören. Rengöring av fil-
ternäten görs en gång i veckan och då i 
anslutningen till helgen. I övrigt räcker det 

att rengöra centrumhålen (där slammet pres-
sas igenom) i samband med att man tömmer 
filternäten. Filternäten blir fulla på cirka 30 
minuter, men det beror förståss på hur 
mycket betong det finns i slammet. Någon 
gång då och då brukar Sören blåsa rent med 
tryckluft vilket är snabbt gjort med tanke på 
att det ända krävs tryckluft till slammboxen. 
Reningen av vattnet är något som beställaren 
till DHT krävde och tidigare erfarenhet av 
mindre reningsvagnar som ej fungerat till-
fredställande samt provat att mellanlagra i 
större platsbehållare så föll det sig naturligt 
att prova slammboxen.

Enkel hantering av betongspillet
Betongen i slammet pressas till ganska hårda 
kakor som enkelt läggs i en skottkärra för 
att sedan rullas vidare ut till container. Det 
finns alltså en tillfredställande lösning på ett 
problem som egentligen samtliga håltagare 
upplever dagligen.
PATRIK SJÖGREN
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Ny säljare
på Tyrolit!
Tyrolit har anställt en ny säljare, Fredrik 
Widman, som kommer att fokusera sig på 
bygg och uthyrning i 
Stockholm och Mä-
lardalen -Jag ser na-
turligtvis fram emot 
att träffa alla befint-
liga Tyrolitkunder i 
regionen, men också 
nya kunder som ännu 
inte upptäckt bredden i Tyrolits produkt-
sortiment säger Fredrik. Fredrik kommer 
närmast från Roxull där han varit distrikts-
säljare, men har sedan tidigare också en 
gedigen erfarenhet ifrån byggbranschen. 
Fritiden ägnar han åt sin familj, golf  och 
den stora passionen ishockey.
PATRIK SJÖGREN
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Rekordstor mäss-
yta på Bauma

Diamond Awards-
vinnarna presente-
rades på World of 
Concrete
Priset delas ut av IACDS som är den inter-
nationella sammanslutningen av världens 
branschföreningar för håltagningsföretag. 
Första gången priset delades ut var i sam-
band med mässan BeBoSa år 2000. Tanken 
med priset är att premiera håltagningsföretag 
som på ett väl sätt utfört ett komplext och 
avancerat håltagningsprojekt. De nomine-
rade kom från alla världens hörn såsom Aus-
tralien, Egypten, Kanada, Tyskland, Italien 
och USA med flera. Priset gick till tyska fö-
retaget Braun som utgår från Münster och 
deras gedigna arbete på ett kärnkraftverk. 
Med en specialwire sågade företaget inne i 
radioaktiva utrymme och med hjälp av fjärr-
styrning kunde man undvika att bli expone-
rad av radioaktivitet. Totalt sågades det bort 
184 m² betong och stål. Andra pris utgick till 
ett italienska företaget Tondin och tredje pris 
gick till ADRA Tecnologia från Mexico. Mer 
om priset kan man läsa på www.iacds.org/
diamondaward/index.html.
PATRIK SJÖGREN

Kommande Bauma som är den 29:e i 
ordningen kommer att vara rekordstor 
och utställningsytorna är redan fullbokade. 
Mässan kommer att sätta ett flertal rekord 
och det i både antal utställare, mässyta och 
aviserade produktnyheter. Totalt kommer 
mässytan att uppgå till 550.000 m² och är 
därmed den största mässan i världen. Mer 
än 30.000 utställare och 2 miljoner besökare 
beräknas närvara och för att tillgodose det 
stora intresset kommer man att öppna ännu 
en entré samt skapa mer synergi mellan de 
olika utställningsytorna.
PATRIK SJÖGREN

Nästa HiB-Info
Kommande HiB-Info dvs. nummer 4 ut-
kommer i december 2009.
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TE80-ATC/AVR för tyngre borrning och mejsling är 
det senaste tillskottet i Hiltis kombihammarfamilj
Hilti Svenska AB ledande på den 
svenska kombihammarmarknaden 
har nyligen lanserat TE80-ATC/AVR 
vilket är den största kombihamma-
ren någonsin från företaget. Hilti 
fullbordar på så sätt sin portfölj som 
nu sträcker sig från 3 till 10 kilo. TE 
80-ATC/AVR har, trots sina ringa 10 
kilo, en kraftfull motor på 1700 watt 
och ett varvtal på 380 (varv/minut) 
vilket underlättar de mest krävande 
arbeten. 
TE 80-ATC/AVR används främst vid tre 
typer av arbeten; hammarborrning i basma-
terial som betong, murverk och natursten, 
tungt mejslingsarbete samt borrning i trä och 
stål med högt vridmoment.  -Vi har utvecklat 
maskinen i dialog med våra kunder i Sverige 
och internationellt” säger Jonas Patrikson, 
produktchef  för borr- och mejslingsham-
mare på Hilti Svenska AB. “En av de mest 
uppskattade egenskaperna bland användare 
i hela världen är det vi på Hilti kallar ATC, 
aktiv vridmomentskontroll. Vem har inte 
fastnat i armeringen stående exempelvis på 
en stege? Om ett borr skulle fastna stänger 
TE-80:ans speciella givare automatiskt av 
verktyget och risken för skador reduceras 
kraftigt” förklarar Patrikson.

Väldigt låg vibrationsnivå
TE 80-ATC/AVR är också utrustad med 
Hiltis aktiva vibrationsreduceringssystem 
(AVR) vilket resulterar i en väldigt låg vibra-
tionsnivå under 9m/s² och skapar förutsätt-
ningar för användaren att utföra applikatio-
nen både skonsamt och produktivt. AVR be-
står, i TE80, av tre komponenter; en främre 
dämpningsmekanism, en motviktsfunktion 
och ett frikopplat handtag. Detta bidrar till 
att upp till 2/3 av vibrationerna absorberas 
av maskinen. De positiva effekterna är att 

det blir mycket mindre tröttande att arbeta 
med verktyget samtidigt som hälsoriskerna i 
samband med långvarig användning minskar 
drastiskt.  -”På Hilti arbetar vi aktivt med 
Hälsa och Säkerhet i så väl utvecklingsarbete, 
vilket AVR och ATC är exempel på, som 
i information på vår hemsida, i manualer 
och annat kommunikationsmaterial. Vi har 
även kundutbildningar i Hälsa och Säker-
het. Innehåll och längd varierar beroende på 

kundens behov, men gemensamt är att vi tar 
upp lagar, regler samt risker och framförallt 
vad man kan göra åt riskerna. För en maskin 
som TE 80-ATC/AVR kan det innebära tips 
kring ergonomi, handhavande, service och 
borrval” avslutar Jonas Patrikson.
PATRIK SJÖGREN
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smått & gott

Halvårsmöte och
kurs på Island
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att ar-
rangera ett föreningsmöte till hösten och 
det beslutades att förläggas på Island den 
8-10 oktober. Island är ett annorlunda land 
och då inte bara vad det gäller naturen. Här 
bygger man så gott som allt i betong och 
det måste kunna hålla för skalv på 7,0 på 
richterskalan. Hur man går till väga för att 
riva sådana konstruktioner kommer man att 
titta närmare på. Här finns mycket att lära! 
Förutom att göra nedslag i verkligen kom-
mer det även att arrangeras två kurser.

Succé i USA
Tidigt i våras deltog Pullman-Ermator för 
första gången i egen regi på mässan World 
of  Concrete. Mässan blev en stor succé för 
företaget med rekordförsäljning samt många 
nya kontakter. Trots att antalet besökare på 
mässan minskat med nästan 40% mot förra 
året. Försäljningschefen för den amerikan-
ska marknaden Fredrik Åkermark säger att 
orsaken till framgången är att man hade för-
berett sig väl samt att deras produkter står 
i en klass för sig med hög kvalité. Numera 
ställs det högre krav på ren arbetsmiljö och 
de amerikanska myndigheterna har givit fö-
retaget ett högt betyg för att man fokuserar 
på hälsoaspekten i både produktutveckling 
och produktion. –Vi erbjuder uppenbarli-
gen en kvalité som eftersöks i USA avslutar 
Fredrik.

Swix uppköpt av
Pullman-Ermator
Jan-Henrik Svensson som tidigare arbetade 
på Pullman startade upp Swix för ett par 
sådan är nu tillbaks hos Pullman-Ermator. 
Swix var en fräsch uppstickare med bra 
produkter, men förhoppningsvis kan Jan-
Henrik medverka till att ta fram nya frä-
scha produkter för håltagningsbranschen.

Ny
leverantör
Carl Offenbacher 
som tidigare varit 
verksam inom Euro-
dima har sedan den 1 
maj startat upp Dia-
mantgraf. Företaget 
har sitt lager och 
kontor i Gränna och 
säljer diamantverk-
tyg och maskiner för 
håltagning och golv-
slipning. Sortimentet 
består av välkända 

produkter från tyska och holländska va-
rumärken.

Dålig inledning på året
Årets första kvartal var det sämsta på tio 
år för bostadsbyggandet. Boverket gör en 
bedömning i sin prognos att botten nåddes 
under sommaren, men att återhämtningen 
kan bli utdragen. Efterfrågan vände något 
uppåt efter årsskiftet och detta tack vare 
Riksbankens kraftiga räntesänkning. 
Trots detta bedömer Boverket att antalet 
påbörjade bostäder blir mycket låg i år och 
nästa år. I år kommer det att påbörjas 18500 
bostäder och nästa år kommer det att öka 
marginellt.

Pentruder startar
upp i USA
Svenskägda Pentruder/Tractive har startat 
upp verksamt i USA. Kontor och lager är 
beläget i Tempe (Arizona) och Terry Martin 
är anställd som manager.

Byggarbetslösheten 
sjönk under juni
Arbetslösheten sjönk under juni månad med 
en procentenhet jämfört med maj. Totalt är 
nu nio procent av Byggnads medlemmar 
arbetslösa. Trots minskningen av antalet 
arbetslösa är det långt kvar till förra årets 
siffror. I juni 2008 var den totala arbetslös-
heten 2,7 procent. Ökningen jämfört med 
förra året är 6,3 procentenheter. Arbetslös-
heten minskar nu i alla län, utom i Hallands 
län där den står stilla på 7,8 procent. Liksom 
i maj månad är arbetslösheten högst i Sö-
dermanlands län med 14,5 procent, följt av 
Blekinge län på 13,6 procent. Jönköpings län 
har lägst arbetslöshet på 4,9 procent. Den 
totala byggarbetslösheten, där arbetsmark-
nadsåtgärder ingår med 0,3 procent, ligger 
nu på nio procent.

Ny president i IACDS
I samband med den årliga konferensen 
med IACDS som denna gång hölls i Du-
blin valdes Peter White som ny president i 
föreningen. Därmed ersatte han Pat O’Brian 
som varit föreningens president under de 
senaste fyra åren. Peter White har varit verk-
sam inom håltagningsbranschen i mer än 44 
år och startade sitt första håltagningsföretag 
redan 1967. För 27 år sedan åkte han över till 
USA för att träffa representanter från ameri-
kanska föreningen CSDA. Detta resulterade 
i att Peter sedan var med och startade upp 
en brittiska föreningen DSA.

Tyrolit satsar i USA
I somras övertag Tyrolit det amerikanska fö-
retaget Radiac Abrasives Inc. Med bakgrund 
av de svåra ekonomiska tiderna kommer det-
ta övertag att stärka bolagets egen marknads-
position internationellt och kommer även 
att stärka verksamheten på lång sikt. Avtalet 
om övertaget undertecknades i juli och båda 
parter var överens om att några belopp inte 
skulle avslöjas. Synergieffekterna  inom om-
råden såsom produktion, inköp, försäljning 
och kundservice öppnar nya möjligheter på 
den amerikanska marknaden. Förvärvet av 
Radiac garanterar en internationell framtid 
för Tyrolit samtidigt som den tryggar sys-
selsättningen och produktionsanläggningen 
i Schwaz. Radic är den näststörsta tillverka-
ren i nordamerika och företaget driver fyra 
prodktionsanläggningar i USA och Mexico. 
Under 2008 uppgick försäljningen till ca. 77 
miljoner US-dollar och företaget har ca. 400 
anställda, huvudkontoret ligger i Salem (Il-
linois). Tyrolit har valt att behålla Radiac som 
ett fristående varumärke och blir ett idealiskt 
komplement i USA.
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Majoriteten av de som varit 
verksamma inom den nordiska 
demoleringsbranschen sedan 
1990-talet känner till den renodlade 
mässan för demoleringsutrustning 
som arrangerades vid InfraCity 
norr om Stockholm under åren 
1998 och 2000 av företaget SCOP 
AB. Efter det gick mässan över 
i annan ägo. Med sitt lilla och 
intima format blev mässan utan 
överdrift en fullträff, en mötesplats 
för branschens aktörer att träffas 
och utbyta erfarenheter. Eftersom 
det bara var “proffsfolk” som kom 
till mässan var kvaliteten hög 
på besökarna och det gjordes 
många affärer direkt i montrarna.
Nu lanserar samma arrangör, SCOP AB, 
en ny mässa i demoleringens tecken. 
Upplägget är det samma. Platsen är 
densamma, nämligen InfraMässan vid 
InfraCity i Bredden norr om Stockholm. 
Men namnet är nytt, nämligen DEMCON! 
Mässan kommer att gå av stapeln den 9-
10 september 2010. “Vår huvudsakliga 
sysselsättning är att producera 
branschtidningar. Men vi hade oerhört kul 
när vi hade vår egen mässa 1998 och 2000. 
Vi har också fått många påstötningar från 
branschen att arrangera en liknande mässa 
igen. Nu kan vi inte hålla oss längre”, säger 
Jan Hermansson, vd för SCOP AB.

Aktörer från hela världen
Vi lever i en ny tid där hela världen är 
arbetsfält för många, inte minst våra 
leverantörer. Därför tar DEMCON 
sikte inte bara på den nordiska 
demoleringsbranschen utan mässan 
hoppas locka aktörer från hela världen, 
både tillverkare och entreprenörer. 
DEMCON sammanfattar i sitt namn 
“Demolition, Concrete Cutting, Concrete 
Floor Preparation, Clean Air & Recycling 
m m. På ren svenska innebär detta att man 
hoppas att locka utställare och besökare 

DEMCON 2010:
-En mässa värd att vänta på!

inom följande verksamhetsområden:
-Rivning i alla dessa former genom 
användning av fjärrstyrda rivningsrobotar, 
rivningsutrustade grävmaskiner med 
långa rivningsbommar eller korta 
kraftfulla bommar för riktigt tunga 
rivningsapplikationer, rivning med hjälp av 
sprängämnen, demonteringsrivningar med 
hjälp av avancerad håltagningsutrustning, 
vattenbilning m m.

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

utrustningar för slipning och polering av 
betong som exempelvis borttagning av 
olika typer av beläggningar på betonggolv, 
slipning och polering av betonggolv upp 
till en “superfinish” som idag slår ut 
traditionella golvbeklädnader utifrån alla 
aspekter.

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

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

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

Mässan
InfraCity ligger i Bredden strax intill 
motorvägen E4 mellan Stockholm 
City och Arlanda flygplats. InfraCity 
inrymmer Infra Business Center vilket 
omfattas av InfraMässan och en stor 
konferensanläggning. Den invändiga 
mässytan mäter 3500 kvm och den 
utvändiga omkring 5000 kvm med 
möjlighet till utbyggnad med ytterligare 
5000 kvm. Mässan håller öppet torsdagen 
den 9 september: 09.00-18.00 samt 
fredagen den 10 september: 09.00-16.00.

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

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

-Teknologi omfattande maskiner och 
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Jack Midhage AB är en av de ledan-
de leverantörerna  hårdmetallverk-
tyg, diamantverktyg och maskiner 
för håltagning i Sverige. Under 2008 
omsatte företaget cirka 35 miljoner 
kronor varav 20% var export till 
utlandet. När företaget grundades 
1983 var omsättningen avsevärt 
lägre än i dag och företagets filosofi 
är att växa sakta, men säkert.
Efter finanskrisen har försäljningen tappat 
något, men generellt sätt har företaget fått 
ett litet lyft i samband med förstärkning av 
organisationen. Exporten går mestadels till 
de nordiska länderna, men även till länder 
såsom Ryssland, Baltikum och Polen. Hu-
vudkontoret är beläget i natursköna Båstad 
och har totalt 17 anställda varav 4 är pla-
cerade på fabriken i Göteborg som även 
fungerar som filial för Göteborgsregionen. 
I tider där företag i branschen antingen läggs 
ner eller köps upp av större konkurrenter 
satsar Midhage framåt och med det ”lilla” 
företagets fördelar kan man erbjuda korta 
leveranstider och samtidigt vara mycket 
lyhörda för kunders önskemål.

Samarbete med tillverkare från Korea
För att säkra produktionen och garantera 
korrekta produkter till sina kunder efterlever 
företaget enligt ISO-9001. Miljö är något 
som var och en numera bör ta hänsyn till 
och givetvis gör företaget allt för att efterleva 
normerna enligt ISO-14001. Diamantverk-
tygen tillverkas delvis i egen fabrik i Göte-
borg samt av sin partner EHWA Diamond 
som har sina fabriker i Korea. EHWA 
Diamond är världens största tillverkare av 
diamantverktyg för byggindustrin och fö-
retaget grundades 1975 och omsätter cirka 
200 miljoner dollar. Företaget tillverkar 
diamantverktyg för cirka 200 kunder runt 
om i världen, men varje kund är ensamma 
om sitt unika verktyg.

Ny positioneringsteknoligi
Senaste produktsläppet är Zenesis som 
visat sig bli en storsäljare och med testre-
sultat som givit utfall på allt från 35-90 m² 
för sågklingor. Trots att produkten är 20% 

Båstad är mer än tennis

dyrare än ”vanliga” diamantverktyg säljer 
man mer och mer av denna produkt vilket 
till och med har tagit företagsledningen på 
sängen. Sedan ett par år tillbaks har man 
som håltagare blivit bekant med verktyg 
med positionerade diamanter såsom t.ex. 
Arix. Genom att positionera diamanterna 
i ett regelbundet mönster i segmentet kan 
man få ut det mesta möjliga av verktyget. 
Den nya teknologin som Zenesis använder 
sig av har tagit ytterligare ett steg framåt och 
är nu marknadens mest avancerande positio-
neringsteknologi. Faktum är att forskningen 
runt Zenesis påbörjades redan under slutet 
av 1990-talet och patentet godkändes 2001. 
Man vill förstås skydda sin produkt och tek-
nik, men då teknik inte går att skydda kan 
man endast få patent på utseende och de-
sign. I nuläget finns Zenesis som sågklingor 
och borrkronor, men just nu arbetar man på 
att ta fram golvslipskivor med samma typ 
av segment. I och med att man anpassar 
positioneringen beroende på skärmetod så 
kan man i princip använda tekniken på alla 
olika håltagningsmetoder.

T-wave, en storsäljare!
En annan storsäljare är diamantkärnbor-
ren T-wave som har extrema egenskaper 
både vad gäller skärhastighet och livslängd. 
T-wave är snabbskärande och har en unik 
design med 10 mm höga segment. När 
det gäller mindre borrdimensioner och då 
framförallt frökenborr används T-wave i 
stället för Zenesis då det krävs minst 3 mm 
segmentbredd för att kunna nyttja sig av 
denna nya positioneringsteknologi. Sedan 
tidigare saluför man även de egentillverkade 
diamantkärnborren CS som uthyrningsföre-
tagen uteslutande använder sig av. CS är ett 
prisvärt borr för ordinär håltagning.

Organisationsförstärkning
Sedan drygt ett år tillbaks har företaget satsat 
på att förnya sitt sortiment i samband med 
att Joakim Lindfors anställdes som produkt 
och marknadsansvarig för håltagningsidan. 
Jan Sjöholm (tidigare Hagby) samarbetar 
tätt med företaget och ansvarar för håltag-
ningskunderna i södra Sverige. I och med 
att företaget samarbetar med Jan Sjöholm 
innebär detta även att maskinsortimentet 
från Braun som tidigare Hagby saluförde 
numera finns tillgängligt via Midhage.

Övriga produkter
Sedan starten har man varit delvis inriktad 
på hårdmetallklingor och slipmaterial, men 
faktum är att bortsett från det klassiska 
sortimentet av klingor och borr säljs även 
tigersågblad, sågkedjor, hyvelstål och utrust-
ning för omsättning av diamantkärnborr. 
Något som kanske är obekant för många 
är att numera är företaget återförsäljare av 
golvslipmaskiner från tyska Schwamborn. 
Det är pålitliga maskiner som är öppna för 
alla fäste och inte begränsade på en viss 
typ av fäste. Sedan tidigare är man även 
återförsäljare av maskinprogrammet från 
Baier som är mycket kända för sin spårfräs. 
En produkt som nästan kommit i skuggan 
av andra maskiner är kärnborrmaskinen 
BDB835 som med sina 3000 watt och tre 
växlar kan hantera allt från Ø60-400 mm 
kärnborr. I tider där man efterlyser allt mer 
flexibilitet blir produkter som bensindrivna 
hydraulaggregat allt mer populära vilket man 
tagit fasta på då man numera är återförsäljare 
för danska Hycon. Hycon är med sin enkla 
design lätta att använda och innehaver hög 
prestanda.
PATRIK SJÖGREN
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Finlands ledande tillverkare av 
diamantverktyg Levanto grundades 
redan 1937 av Lauri Arthur Levanto 
och är därmed det äldsta nordiska 
företaget inom branschen. För att 
få reda på mer om detta anrika fö-
retag som även finns representerat 
i Sverige beslöt vi oss helt enkelt 
för att åka över till Helsingfors och 
besöka företaget. Sagt och gjort, en 
fin vårdag reste vi med Finlandsbå-
ten över till Helsingfors för att träffa 
VD Patrick Sandman.
Företagets lokaler är belägna drygt 2,5 mil 
utanför Helsingfors i ett område som heter 
Grönkulla. Väl framme efter en kortare taxi-
resa berättade företagets VD Patrick Sand-
man att man suttit i samma lokaler sedan 
1980-talet. Lokalerna är ändamålsriktiga och 
det märks att man satsat mycket på miljö och 
personalens välbefinnande. Med bullerskydd 
och speciella rum för bullrande maskiner 
samt god ventilation kompletterat med 
undertryck skapar en nästintill klinisk ren 
miljö. Utan tvekan är det nog den leverantör 
och tillverkare med bäst arbetsmiljö som jag 

taget sig in i betong och stenindustrin. 1978 
köptes företaget upp av Gustav Rosenlew 
vilket sedan resulterade i att företaget expan-
derade kraftigt under 1980-talet. 1989 såldes 

företaget till Oy Ekström för att därefter 
säljas vidare till de nuvarande delägarna som 
är Patrick Sandman, Mikael Widholm och 
Martti Erkinheimo.

Levanto, Finlands ledande tillverkare av
diamantverktyg med anor sedan 1937

stött på.

Tillverkat 
borr sedan 
1938
Faktum är att 
det första bor-
ret tillverkades 
redan 1938 och 
från början var 
det prospekteringsborrning som man tillver-
kade verktyg åt. Under 1950-talet anlitades 
utländska säljare och på 1970-talet gav före-
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Omsättning på 10 miljoner euro
Den finska delen av företaget omsätter 6 
miljoner euro och den totala omsättningen 
inräknat dotterbolagen i Norge, Sverige, 
Danmark, Estland och Ryssland så är 
omsättningen totalt 10 miljoner euro som i 
skrivande stund motsvarar cirka 105 miljo-
ner kronor. 35% av all tillverkning i Finland 
går vidare på export. Något som är viktigt 
att poängtera är att försäljningen mer eller 
mindre endast består av diamantverktyg 
då man inte aktivt saluför några maskiner. 

Levanto, Finlands ledande tillverkare av
diamantverktyg med anor sedan 1937

Detta innebär att omsättningen på cirka 105 
miljoner kronor är mycket stor för att vara 
leverantör i denna branschen. Företaget är 
delägare i norska Scandiamant A/S, danska 
Diatool ApS, estländska Diamondtool Oü 
samt ryska Art-Diamant. Givetvis är man 
ensam ägare till svenska Levanto som vi 
tidigare publicera en artikel om (läs HiB-
Info 2008-2).

37 anställda i Helsingfors
Företaget har 37 anställda i Helsingfors 

och har trots sin storlek lätt att ta till sig 
önskemål från sina kunder och tillverkar 
kundanpassade produkter. Man arbetar 
med mycket små lager och tillverkar mer 
eller mindre på efterfrågan vilket innebär 
att det alltid är de senaste produkterna och 
tekniken som säljs. När det gäller borrkro-
nor och sågklingor skickar man mestadels 
segment till de olika filialerna för att låta de 
bestyckas på plats. Detta innebär snabbare 
och billigare transporter vilket i slutändan 
gynnar kunden. Sedan länge har ISO9001 
och ISO14001 präglat verksamheten. År 
2002 blev företaget certifierat av Lloyd. 
Företagsledningen anser att detta är en vik-
tig aspekt då det gäller att tänka på både de 
som tillverkar verktygen och de som skall 
använda verktygen.

Egen forskning
Egen forskning och produktutveckling har 
lett till att man för snart ett år sedan kunde 
lansera en ny typ av diamantverktyg som 
man valt att lansera under namnet Venom. 
Jarmo Yhiherölä och Eero Seppäna är män-
nen bakom produkten som tagits fram i eget 
testlaboriatorie.
PATRIK SJÖGREN
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braxx
-pionjärens anpassningsbara högfrekvenssystem
För en framgångsrik entreprenör, är 
det idag allt viktigare att anpassa 
investeringarna efter de behov som 
finns. Även borr- och sågföretagen 
anpassar sin maskinpark väl i linje 
med verksamhetens krav, så att 
affärsverksamheten kan utföras 
optimalt, utan att för mycket ka-
pital binds upp. Med detta i sikte, 
tillhandahåller EDT Eurodima ett 
passande produktprogram.
Det är ett anpassningsbart produktsorti-
ment som ger full flexibilitet. Med hjälp av 
manöverenheten ”braxx control” som är 
tillverkad för motoreffekter mellan 20-32 
kW, kan maskinföraren själv välja med vilken 
motor sågen skall utrustas. Kombinerat med 
såghuvud, räls, klingskydd samt tillbehör är 
väggsågen komplett, max klingdiameter är 
2000 mm.

Kan även användas för wiresågning
Förutom väggsågfunktionen kan också 
braxx manöverenhet användas för wiresåg-
ning. Som wiresåg WB6 med magasinskapa-
citet 6+2 m, som elektropneumatisk wiresåg 
WB12 med magasinskapacitet 12+4 m samt 
även som cirkulärsåg CB350. Därutöver är 
det dessutom möjligt att använda manö-

verenheten för att köra deras hydrauliska 
väggsågar. Detta visar ännu en gång att 
braxx-programmet ger maximal flexibilitet 
i maskinutnyttjandet. Komplexa och långva-
riga liksom korta och enkla objekt slutförs 
på ett exakt och säkert sätt. För att ge ytter-
ligare möjligheter så erbjuder företaget även 
anpassade verktyg. Duramant (nyutvecklade 
diamantsegment) ger verktygen längre livs-
längd och högre skärhastighet genom en ny 
kemisk bindning och speciellt behandlade 
diamanter. Företaget lämnar vidare även ga-
ranti som de valt att kalla ”precision tension 
guarantee” med perfekt förspända klingor 
som ger exakta skärsnitt.

Särskilt vid stora objekt
Fördelarna med kombinationen braxx och 
Duramant visar sig särskilt vid stora objekt, 
men även vid mindre, men komplicerade 
objekt. På den nybyggda akutmottagningen 
på sjukhuset i Namburg, visade väggsågen 
sb200 typhoon sina kvaliteter. Gerd Beyer 
GmbH & Co KG ( Laucha, Tyskland ) kund 
hos maskinleverantören, hade fått detta 
såg- och borrobjekt. Efter det att golvet 
flytspacklats visade det sig att rumshöjden 
vid den tvärgående betongbalken var 100 
mm för låg. Då byggledningen ej ville att 

undertaket skulle ändras så beslutades det att 
betongbalken skulle minskas med 100 mm 
på höjden.  Gerd Beyers uppdrag var alltså 
att såga bort 100 mm från betongbalkens 
undersida i tre horisontella snitt. Måtten på 
betongbalken var 300 mm djup samt 2800 
mm lång. Som alltid i förarmerade balkar, 
var det väl armerat med två st. längsgående 
armeringsjärn med Ø18 mm på båda sidorna 
samt vertikala armeringsjärn med Ø16 mm 
indelat i 50 mm avstånd.

Skärhastighet på 2-60 m/s
För detta objekt valdes sb200 typhoon, den 
”mindre” väggsågen, med 20 kW motor 
och en skärhastighet på 2-60 m/s. För 
att uppnå den optimala skärhastigheten 
rekommenderade användningsteknikern 
det nyutvecklade Durmant-segmentet, 
sågklingan som användes var 800 mm med  
snabbskärande segment typ WS15. Det var 
en utmaning att montera fästena till rälsen, 
fästena kunde endast monteras på höger och 
vänster sida om passagen. Vid kopplingen 
mellan de båda rälsen på 2,30 m och 1,30 m 
gick det att fästa en vinkel mot underkant 
betongbalk. Jobbet var klart på 20 minuters 
sågtid.
PATRIK SJÖGREN

Snabbare och säkrare i fyra olika material
Den nya diamantklingan från Tyrolit, 
DCU*** Fastcut 4in1, skär snabbt, 
fungerar för kapning av stål och 
har en lång livslängd.  Tyrolits 
nya diamantklinga DCU*** FC 4in1 
fungerar för torr bearbetning av be-
tong, natursten, stål och abrasiva 
material. Klingans konstruktion ger 
mjuk körning och raka snitt med fina 
snittytor och den finns tillgänglig i 
diameter från 115 till 230 mm.

Segmenten har ett optimerat bindnings-
system och innehåller diamanter av högsta 
kvalitet. Klingan  tillverkas med hjälp av 
Tyrolits patenterade HDS®-teknologi (High 
Density Sintered) och s.k. ”short tooth”-tek-
nologi, vilket medför maximerad säkerhet 
mot segmentssläpp. Turbosegmenten ger 
diamantklingan TYROLIT DCU*** FC 

stabilitet tillhandahålls genom att alla 
stamblad är tillverkade av härdat stål. Detta 
tillsammans med laserskurna kylspår och 
spänningsoptimering av stambladen ger en 
enkel och precis kapning med mycket fina 
snittytor. Klingan finns tillgänglig fr.om. 
hösten 2009.
PATRIK SJÖGREN

4in1 en excep-
tionellt hög 
avverkning och 
sparar därmed 
mycket tid. 
Den ökad seg-
mentshöjden 
(upp till 12mm 
inklusive den 
neutrala zo-
nen) förlänger dessutom klingans livslängd 
och förbättrar kostnadseffektiviteten.

Mjuk körning och ett rakt snitt
För att säkerställa att bladet inte spricker 
vid hård belastning, har stambladet grad-
fria droppformade perforeringar. Maximal 

Har du bokat Bauma?
Föreningen har plats till ca. 75 re-
sande till Bauma och det är "först 
till kvarn..." som gäller. Mässresan 
till München med boende i Tyrolen 
är alltid uppskattad och populär!

Kontakta kansliet för att få mer in-
formation om förhandsanmälan.
lars.sandstrom@bygg.org
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Problemlösning  i
samband med borrning
I samband med borrning kan man 
som håltagare råka ut för många 
problem och det vanligaste är nog 
att verktyget helt enkelt inte skär 
som förväntat. Det finns en hel del 
skäl eller orsaker till detta och vi 
nämner därför här de vanligaste 
orsakerna.
Materialet du borrar i är för hårt för ditt 
val av segment och om du har möjlighet till 
att byta till ett mjukare segment gör du så, 
i annat fall kan man prova att knipa av ett 
par segment. Genom att knipa av ett par 
segment får man ett ökat tryck på de seg-
ment som är kvar vilket då brukar innebära 
att verktyget skär bättre.

Slöa segment
Segmentet kan ha “glasats” dvs. är diaman-
terna har blivit slöa. Kan bero på att materia-
let man borrar avger mycket litet borrkacks 
vilket gör att nya diamanter inte slits fram. 
Samma problem kan uppkomma om man 
använder för mycket kylvatten.

Rätt rotationshastighet
Vid större borrdimensioner är det viktigt att 

ha rätt rotationshastighet dvs. varvtal. För 
hög rotationshastighet påverkar skärförmå-
gan drastiskt varför du snabbt ser en skillnad 
om du sänker rotationshastigheten.

Stort spelrum i gejderna
Om matarhuset har för stort spelrum i 
slädens gejder överförs kraft från borrets 
segment till att i stället skaka borret i sidled. 
Justera släden för att minska spelrummet!

Dåligt fastsatt
Om borrmaskinen är dåligt fastsatt får inte 
borrets segment full kraft och i stället kom-
mer kraft att läggas på att förflytta borrpela-
ren fram och tillbaks. Spänn maskinen!

För klen borrmotor
För klen borrmotor och därmed för låg 
motoreffekt ger dålig skärförmåga. Större 
motoreffekt till större borrdimensioner och 
till mindre borrdimensioner går det bra med 
större varvtal.
PATRIK SJÖGREN

Håltagningsbranschen är en mycket 
speciell bransch då mycket av ett 
företags framgång bl.a. beror på rätt 
maskinval och rätt vald arbetsme-
tod. Generellt säger statistiken att 
runt 5-10% av ett håltagningsföre-
tags omsättning motsvarar inköp 
av diamantverktyg.
Vi har pratat med ett stort antal medlems-
företag inom HiB för att få deras syn på vad 
som avgör valet av diamantverktygsleveran-
tör. Inte oväntat är det först och främst hög 
kvalité som är den viktigaste faktorn. Den 
faktor som väger in minst i valet av leveran-
tör är förmågan att producera specialverktyg 
med kort varsel.

Topplistan över viktigaste faktorer
Nedan följer de svarsalternativ som de ut-
valda medlemsföretagen kunde välja mellan. 
De företag som valdes ut var allt från små 
företag till stora företag samt landsortsfö-
retag och storstadsföretag. Detta för att få 
stor spridning på företagen. Därmed anser vi 
att denna förhållandevis enkla undersökning 
mycket väl speglar den bild som troligtvis 

Vilka faktorer avgör val av 
diamantverktygsleverantör?

gäller för hela Sverige.

1. Hög kvalité
2. Snabb leverans
3. Support
4. Pris
5. Möjligheten till k-lager
6. Förmågan leverera specialverktyg

Janne på King Concrete säger...
För att få en bild över hur resonemanget 
kan låta så pratade vi lite mer med en 
håltagare i Jönköping. -Svensktillverkade 
verktyg är högprioriterat och jag anser att 
kap/skärförmågan på verktygen är det 
absolut viktigaste när jag väljer leverantör. 
Har jag tid på mig att beställa blir det den 
som kan leverera det snabbaste verktyget i 
kombination med längsta livslängden som 
avgör. Men om det är panik så blir det ju den 
som är snabbast på att leverera som ligger 
närmst till hands avslutar Jan Månsson på 
King Concrete i Jönköping.
PATRIK SJÖGREN

Dramatiskt förbättrad ytbehand-
lingsresultat och minskade kostna-
der! Det var resultatet när kinesiskt 
baserade entreprenören Astel bör-
jade använda Husqvarnas maskiner 
för golvslipning. Husqvarna erbjöd, 
Astel (Advance Specialist Enginee-
ring Ltd), en golvslip för att förbättra 
slutresultatet och arbetstiden på 
45.000 kvadratmeter stor golvyta 
på en av det mest prestigefyllda 
kasinot Macau. 
I ett land där användningen av billig ar-
betskraft anses vara största skälet till att 
hålla kostnaderna nere gavs Husqvarna ändå 
möjligheten att visa hur man kan investera i 
högeffektiva maskiner och åstadkomma en 
överlägset bättre slutresultat. Lösningen låg 
i att använda Husqvarnas PG 680 och DC 
5500 stoftavskiljning system i projektet.

Ersatte handhållna maskiner
Kunden behövde ta bort en väl lagd po-
lyuretanbeläggning och förbereda ytan för 
att lägga ett nytt golvbeläggningsmaterial.  
I början, användes mycket arbetskraft och 
handhållna slipmaskiner och de kunde 
bara uppnå en avverkning på 200 m² per 
dag.  De försökte även med att prova an-
dra maskiner för ytbehandling, men kom 
inte ens i närheten av den nödvändiga 
avverkningen eller resultat för att slutföra 
projektet i tid.  Men genom att köpa en PG 
680 kunde de minska sin arbetsstyrka samt 
nå den nödvändiga nivån, förklarar Chris 
Van der Veen, Asia Pacific produktchef  på 
Husqvarna. Projektet genomfördes där tra-
ditionella beläggningar utsatts för friktioner 
och vibrationer.  Med den metod för golv-
slipning som Husqvarna erbjöd gavs Astel 
möjlighet att få ett bra slutresultat samt att 
arbetet kunde slutföras inom önskad tidspe-
riod. -Vi var mycket nöjda med slutresultatet 
som PG680 åstadkom och att den framfö-
rallt var så effektiv.  Husqvarnas tekniska 
rådgivning och service har också varit över 
all förväntan , säger David Bowden-Brown, 
Astel verkställande direktör. Med funktionen 
"Dual Drive Technology" kan man slipa på 
ojämna ytor samt kunna slipa mycket ag-
gressivt. Jämnare golv som resulterar i 
mindre fyllning av golvbeläggningsmaterial.
Astels investering i PGs olika förbe-
handlingsmaskiner och diamantverktyg 
tillsammans i samarbete med Husqvarnas 
specialiserad stödpersonal, har gett dem en 
konkurrensfördel och förmåga att produ-
cera betydande avkastning i en mycket snäv 
och prismedveten marknad. 
PATRIK SJÖGREN

Golvslipsmaskiner 
med hög prestanda
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Plugg-annonsera!
En s.k. plugg-annons som denna 
kostar 300 kronor.

Skicka ett mail med din text till 
patrik.sjogren@wippies.se.

Nordbygg stärker sin roll som 
byggbranschens mötesplats
Nordbygg 2010 kommer att bjuda 
på avsevärt mer spännande bran-
schaktiviteter än någonsin. Det 
händer mycket i branschen just nu. 
Och glädjande nog ser många ak-
törer Nordbygg som den självklara 
platsen för att informera, diskutera 
och debattera. 
Det säger Peter Söderberg, projektle-
dare för Nordbygg 2010 som äger rum 
på Stockholmsmässan i Älvsjö den 23 till 
26 mars 2010. Fyra nya spännande inslag 
på Nordbygg 2010 handlar om nystartade 
branschprojektet OpenBIM, materialnyhe-
ter under ett år, säker våtrumsinstallation 
och en tävling för arkitektstuderande. 
–BIM (ByggnadsInformationsModeller) 
har snabbt blivit ett centralt begrepp i sam-
hällsbyggnadssektorn. Men för att BIM ska 
ge effektivare processer i stor skala, behövs 
branschgemensamma definitioner och en 
ömsesidig förståelse hos de olika aktörerna. 
Att uppnå detta är ett av de viktigaste målen 
med det nya utvecklingsprojektet OpenBIM. 
Det berättar Mårten Lindström, program-

ansvarig för OpenBIM och tidigare bland 
annat chef  för NCC Teknik. OpenBIM 
drog igång sin verksamhet under våren 
2009 och lagom till Nordbygg 2010 räknar 
man med att ha kommit en bra bit i olika 
konkreta delprojekt. -På Nordbygg kom-
mer vi säkert att ha en hel del intressanta 
slutsatser och resultat att redovisa. Mässan 
ligger rätt i tid för oss och här möter vi hela 
branschen. Jag se fram emot intressanta 
diskussioner och möten i vår monter, säger 
Mårten Lindström. Bakom OpenBIM står 
följande 20 intressenter: Akademiska Hus, 
Arcona, Bjerking, Byggherrarna, CAD-Q, 
Cementa, Graphisoft, INCOORD, MKB, 
NCC, Ramböll, Skanska, Strängbetong, 
Svensk Byggtjänst, Sweco, Tengboms, Ty-
réns, VICO, White och WSP.

Materialkavalkad
Tidningen Byggindustrin publicerar sedan i 
mars en tio-i-topp-lista med månadens he-
taste material- och produktnyheter på den 
svenska byggmarknaden. Det är ett samar-
bete med Svensk Byggtjänst. När Nordbygg 

öppnar portarna den 23 mars 2010 kommer 
ett helt års topplistor att vara publicerade. 
Utifrån detta material kommer Byggindu-
strin och Svensk Byggtjänst att bjuda på en 
materialkavalkad på mässan. Här kommer 
även Svensk Byggtjänsts produktspecialist 
Martin Steno att medverka för att svara på 
frågor från besökare.

Flera nyheter på gång
Sedan tidigare är det bland annat klart att 
Energi- och Miljötekniska Föreningen (tidi-
gare VVS Tekniska Föreningen) arrangerar 
ett omfattande evenemang kring energi- 
och miljöfrågor på Nordbygg 2010. Det är 
också klart att Nordbygg i samarbete med 
tidningen Byggvärlden arrangerar Jobbtor-
get 2010 - en mötesplats för arbetsgivare, 
rekryteringsföretag och arbetssökande inom 
byggsektorn. -Den närmaste tiden kommer 
vi att kunna presentera ytterligare nya inslag. 
Bland annat ett informationstorg om energi-
effektivisering och renovering för fastighets-
ägare i samverkan med bl.a. organisationer-
na Fastighetsägarna och SABO säger Peter
Söderberg.

Norra Europas största betongmässa
Norra Europas största betong-
mässa, Betongfeber, äger rum den 
20-21 november  2009 i Stockholm. 
Namnet Betongfeber speglar bred-
den på arrangemanget som inne-
håller allt om betong från design 
och arkitektur till konstruktion och 
materialforskning.
Temat är “Betong på modet” och tanken är 
att lyfta fram det senaste i branschen. Mikael 
Söderlund, Stockholms stadsbyggnadsbor-
garråd, inviger Betongfeber på tisdagen. 
Den schweiziske arkitekten Peter Märkli är 
en av Europas mest egensinniga arkitekter. 
På Betongfeber föreläser han om sina se-
naste projekt enligt hans signum “work with 
material as they come”. Grafton Architects 
är en av Europas intressantaste arkitektby-
råer just nu eftersom de vann den interna-
tionella tävlingen om utbyggnaden av Luigi 
Bocconi Free University i Milano. Ägarna 
Shelley McNamara och Yvonne Farrell 
håller en inspirationsföreläsning om Boc-
coni-projektet. 

Swedish Concrete Award
Peter Schiessl är en mångårig, berömd kor-
rosionsforskare och professor vid IBAC 
i Aachen. På Betongfeber tilldelas han 

Swedish Concrete Award och föreläser om 
livslängdsdimensionering. Thomas Sandell - 
den kände svenske arkitekten och designern 
ger en exposé över betongens möjligheter. 
Temat på föreläsningarna är: Arkitekto-
niska utblickar, Hur vi bygger framtid för 
människan - och mänskligheten, Höga hus, 
Reparation av miljonprogrammet, Infra-
struktur - Gestaltning och teknik, Aktuella 
byggforskningsprojekt, Betong Interiört och 
Betongföreningens Kvinnliga nätverk som 
presenterar projektet Konkret Vision.

Betong och design
Betong i inredning har blivit högsta mode. 
På Betongfeber möter du några av Sveri-
ges mest erfarna tillverkare av bänkskivor 
och detaljer, Jens Thoms Ivarsson och Per 
Ranch.  Stylisten Agneta Törnqvist har 
dessutom designat ett 40 kvadratmeter stort 
kontor. En idéutställning där betongen är 
i centrum. Betongfeber arrangeras av Be-
tongföreningen och Stockholmsmässan i 
samarbete med Betongvaruindustrin, Ce-
ment och Betong Institutet, Cementa och 
Svenska Fabriksbetongföreningen

Temat i år är "Miljön först"
Stockholm ligger i fokus för årets Tunnel-

dag. Södra länken, Citybanan, Norra Län-
ken, och Förbifart Stockholm är alla riktigt 
stora infrastrukturprojekt där tunnlar spelar 
en central roll.  Under dagen kommer man 
att följa processen och diskutera frågeställ-
ningar runt de olika skeden som projekten 
representerar. Föredrag kommer att hållas 
rörande den tidiga planeringen och arbetet 
runt miljödom, utmaningar som uppstår på 
grund av produktion i en hårt urbaniserad 
miljö samt erfarenheter ifrån förvaltningen 
av vår tids stora tunnelanläggningar. Kon-
ferensprogrammet presenterades efter vår 
pressläggning, men går att finna på internet 
för de som är intresserade.
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Arnessons Betongborrning
Företaget grundades 1979 av Bo Arnesson 
och övertogs ett år senare av Kjell Anders-
son. 1983 anställdes en av dagens delägare, 
Johnny Källhagen. De andra delägarna 
idag är Henric Nyman, Arne Andersson 
och Mario Larsson. Denna kvartett har dri-
vit verksamheten sedan 1994. Under 2005 
förvärvades Karlskoga Betongdemolering 
AB. Företaget har idag 45 anställda, varav 
12 finns i Karlskoga inom KBD. Arnessons 
Betongborrning är Värmlands största hål-
tagningsfirma. Företaget använder sig av nio 
fordon, varav sex är lastbilar i mellanvikts-
klassen och ett är en tung lastbil. Arnessons 
åtar sig ganska ofta, bl.a. tack vare sin breda 
fordons- och utrustningspark, jobb på olika 
platser i mellan- och södra Sverige. Hemma-
marknaden är definitivt Värmland. Företa-
get är den enda håltagningsentreprenören i 
Norden som har en rundhålssåg som klarar 
att wiresåga cirkulära hål med en diameter 
upp till 9 meter. Att varva traditionell håltag-
ning med olika nischtjänster har blivit lite av 
deras kännetecken. Ett exempel är till ex-

Vi tittar lite närmare på
ett par medlemsföretag...

empel en mycket speciell personrigg avsedd 
för balkongrivningar. Riggen är konstruerad 
av Arnessons och besiktigad av Inspecta. 
Med hjälp av den specialbyggda “balkon-
griggen” blir balkongrivningsarbetet säkert 
för operatören och balkongen kan avlägsnas 
helt och hållet i princip ett enda moment. 
Uppdrag kommer från byggentreprenörer 
som NCC, Skanska, PEAB, Byggbolaget 
och andra mindre byggentreprenörer samt 
deras kollegor. Under 2008 hade företaget 
43 anställda och hade en omsättning på  52,7 
miljoner kronor.

PP Såg & Borr i Gävle
PP Såg & Borr är i huvudsak inriktat på 
håltagnings & rivningsentreprenader. Idag 
har företaget 45 medarbetare som arbetar 
i företaget fördelade på huvudkontoret i 
Gävle och deras lokalkontor i Falun och 
Bollnäs. Deras affärsidé är att med modern 
teknik och en välutbildad, ansvarskännande 
personal ska erbjuda kunderna en totallös-
ning inom håltagning, rivning och återvin-
ning. Företaget ska utföra våra tjänster på 

ett miljöriktigt sätt. Deras kunder är främst 
byggnadsentreprenörer, industrier och fast-
ighetsägare. Under 2008 hade företaget 39 
anställda och hade en omsättning på  42,5 
miljoner kronor.

Wetterstadens Betongborrning
Wetterstadens Betongborrning AB startades 
1997 av Jonas Nors, Bengt Vandren, Ken-
neth Almquist och Bernt West. Grabbarna 
har lång erfarenhet sedan tidigare och har 
totalt över 100 år i branschen tillsammans. 
Verksamheten drivs från egna lokaler i 
utkanten av Jönköping med arbetsfält i 
huvudsak cirka 10 mil i en radie runt Jön-
köping, men åker även över hela Sverige. 
Maskinparken är mycket komplett och mo-
dern liksom deras inredda bussar. Kvalitet på 
alla plan från beställning till utfört arbete är 
något som de ser som en ledstjärna för deras 
verksamhet. Under 2008 hade företaget 11 
anställda och hade en omsättning på knappt 
12 miljoner kronor.
PATRIK SJÖGREN
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Professionell dammreducering 
för mejslingsarbete!
Den nya Hilti TE DRS-B för kombi- 
och mejselhammare är det första 
extremt effektiva dammreduce-
ringssystemet byggd för mejsel-
arbete inomhus. Arbetsmiljön blir 
hälsosammare och produktiviteten 
blir högre då arbetet blir mindre 
tröttsamt.
Detta tack vare den effektiva dammredu-
ceringen! Snabbfästet gör att den enkelt 
kan fästas på verktyget. Den är kompatibel 
med alla kombi och mejselhammare från 
Hilti och det går att använda både spets och 
flatmejslar. Tack vare ett extremt robust och 
hållfast system som är konstruerat av ett spe-
ciellt mjukt material blir den mycket hållbar. 
Med ett patenterat tvåkammarsystem tar den 
praktiskt taget bort alla den fina dammpar-
tiklarna och gör arbetsmiljön i stort sett 
dammfri. En inre ring i sughuvudet hindrar 
systemet från att blockeras genom att stoppa 
större bitar från att komma in i systemet.
PATRIK SJÖGREN

En av dem som var med och
skapade HiB har tyvärr lämnat oss.
Päder Mickels född den 30 april 1941 avled den 21 au-
gusti. Päder kom från Stabilator (som var helägt av Skan-
ska) till Hålmetoder, när Stabilator köpte det. Han var Kjell 
Larssons och Peter Ekdals högra hand under hela den tid 
som Hålmetoder ingick i Skanska-svären. Han var en av 
de personerna som i mitten av 1980-talet var med och la 
grunden till det som 1988 blev HiB. De fyra år det tog att 
skapa HiB var Päder med sitt kontaktnät av kolleger och 
leverantörer den som knöt ihop det hela. Efter årsmötet 
1988 valdes Päder in i valberedningen och medverkade 
där till 2001.

Många är de resor och årsmöten vi har tillbringat tillsam-
mans. Päder var med på det möte i Budapest 1989 när 
beslut togs om att starta en egen tidning nuvarande 
HiB-Info. Vi som har haft förmånen att ha Päder som vän 
kommer alltid att minnas honom som en varm och god 
person med glimten i ögat. Han var en av de som deltog 
i masrallyt och återvände till Lima varje helg. Efter pensio-
nen flyttade han hem till Dalarna och Lima där han fick 
tillbringa de sista åren.

Vi som tänkt samla oss gamla veteraner såg Päder som 
en självklar medlem och ser med förfäran att han lämnat 
oss  alltför tidigt. Våra tankar går till hans hustru Siv, barn och 
barnbarn som han har lämnat. Som vänner, kolleger och 
representanter för HiB känner vi sorg och stor saknad.
/HiB genom Gunnar Landborg och Jan Lemos

dia
-tra
de.
com
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En kvick robot från Husqvarna
- det rätta valet för schweiska företaget Anliker
Anliker är ett stort bygg- och 
verkstadsföretag beläget i centrala 
Schweiz. När man beslutade att 
investera i en ny rivningsrobot föll 
valet på Husqvarna som nyligen 
lanserade DXR 310.
Anliker från Schweiz är ett av flera företag 
som valt att välja DXR 310, rivningsroboten 
som lanserades av Husqvarna i januari 
2009.  Husqvarna DXR 310 är av modern 
design, är späckad med ny teknik och har en 
riktigt robust, slitstark bottenplatta.  Den 
är mycket effektiv trots sin låga vikt, och 
erbjuder många smarta lösningar för att 
underlätta hantering och service.  Anliker 
har sedan tidigare flera rivningsrobotar i 
sin maskinpark, men behövde investera 
i ytterligare bilningsrobotar för att öka 
sin kapacitet i lättrivningsektorn.  En 
första demonstration på Husqvarnas 
Schweiziska kontor gav Anliker intresse 
för bilningsroboten.  För att verkligen få 
en större information och kunskap om den 
nya roboten, bestämde de sig för att prova 
den på en av sina byggplatser.

38 cm tjockt betonggolv
Ett av de många jobben var att bryta 
upp ett 38 centimeter tjockt betonggolv.  
Schweizisk betong innehåller flinta 
och är mycket svåra att penetrera. “Vi 
märkte direkt att roboten inte hade några 
problem alls med den tjocka betongen, 
säger Franz Baumeler arbetschef  på 
Anliker AG.  Anliker testade roboten i 

ytterligare två dagar innan de fattade sitt 
beslut. -Flera punkter var avgörande.  
Det viktigaste var maskinens styrka och 
den avancerade tekniken, att den är lätt 
att köra, och naturligtvis att priset var 
rätt. Vi uppskattade också Husqvarnas 
professionella säljteam, som hade svaren 
på alla våra frågor, säger Franz Baumeler. 

Den första i en serie
DXR 310 är den första bilningsroboten i 
en planerad serie av rivningsrobotar från 
Husqvarna. Husqvarnas fjärrstyrda riv-
ningsrobot tillför kreativitet vid rivning. 

Från vänster: Othmar von Ah (Husqvarna Sales Manager), Pirmin Derungs (ansvarig för avdelningen kontrollerad 
rivning Anliker) och Franz Baumeler (chef för drift centrum Anliker)

Den ger användaren stor flexibilitet när det 
gäller rivningsmetod och lösningar för att 
öka effektivitet och lönsamhet.  Med sin 
kompakta, lättmanövrerade design kan 
Husqvarna DXR 310 nttjas nästan var som 
helst och är perfekt för rivning och lätta 
markarbeten både inomhus och utomhus. 
DXR 310 är idealisk för rivning av byggsek-
torn material, samt rivning av rörledningar, 
innergårdar, trapphus, tak, balkonger, ugn 
foder och mycket mer.  Den är mycket ef-
fektiv även i känsliga miljöer.
PATRIK SJÖGREN

Fakta om bilningsroboten
•Hög effekt i förhållande till vikt

•Kompakt och låg skonstruktion ger 
optimal stabilitet och manöverförmåga 

•Bottenplatta som garanterar optimal 
viktfördelning 

•Enkel att reparera och underhålla 

•Effekt 22 kW och vikt 1900 kg 

•Räckvidd: 5,5 meter

•Styrsystem: Modular, digital CAN-
baserade PLC 

•Support: Ingår i standardutförande 

•Teleskoparm: Ingår i standardutförande 

•Mått på maskin: bredd 780 mm, längd 
inkl.  stöd 2000 mm, höjd 1030 mm
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Tractive startar nytt
försäljningsbolag i Sverige
I samarbete med Harry Eklund AB 
startar Tractive AB ett nytt försälj-
nings- och servicebolag i Sverige 
vid namn Pentruder AB.  Harry Ek-
lund har sålt och servat Pentruder-
maskinerna sedan de introducera-
des på marknaden 1997 och kom-
mer även i fortsättningen att vara 
starkt involverad i Pentruder AB och 
bistå med hela sin expertis.
Pentruder AB kommer att svara för service 
och försäljning av ett brett program av Pen-
truder-produkter, alla avsedda för effektiv 
och säker håltagning i betong och övriga 
stenmaterial. Serviceställen med välfyllda 
reservdelslager och fabriksutbildade tekni-
ker kommer under hösten att etableras på 
flera platser i Sverige. Målsättningen är att 
på bästa sätt kunna ge gamla och nya Pen-
truder-kunder en snabb och effektiv service. 
Vissa serviceställen kommer även att kunna 
demonstrera och leverera samtliga modeller 
av Pentruder-maskinerna. 

Regelbundna besök
Pentruder AB’s försäljare kommer re-
gelbundet att besöka kunder runt om i 
Sverige. Deras försäljare är motiverade, 
välutbildade och kan ge värdefull informa-
tion om hur de olika Pentruder-produkterna 
kan användas för att höja produktivitet och 
lönsamhet i ett håltagningsföretag. Då all 
tillverkning av komponenter specifika för 
Pentruder-produkterna sker här i Sverige 
kommer företaget att bjuda in till visningar 
av fabriken i Borlänge, där de förfogar över 
såväl en mycket avancerad maskinpark som 
duktiga och erfarna medarbetare. Företaget 
vill genom att visa deras högt kvalificerade 
tillverkning och genom demonstrationer 
visa sina kunder varför Pentruder-maski-
nerna är unika.

Försäljningsbolag i fler länder
Tractive är mycket glada över att kunna 
tillkännage bildandet av nya Pentruder 
försäljningsbolag i USA, Norge och Stor-

britannien, vilka alla kommer att ansvara 
för service och försäljning av Tractive AB:
s hela program av Pentruder-maskiner på 
sin respektive marknad. I maj 2009 starta-
des Pentruder Inc, vilket är ett service och 
försäljningbolag med huvudkontor i Tempe, 
Arizona. Pentruder Inc. ansvarar för service 
och försäljning i hela Nordamerika och leds 
av Terry Martin som tidigare var ansvarig 
för Pentruder-maskinerna hos Diamond 
B Inc.

service för såväl nya som gamla Pentru-
der-maskiner. Tillskottet med en fabriksut-
bildad tekniker kommer att säkerställa en 
snabb och effektiv service till alla kunder. 

24 timmars service
Pentruder Norge A/S kommer också att 
tillhandahålla 24-timmars service med 
jourtelefon. Ett omfattande reservdelslager 
kommer att finnas på plats i Askim liksom 
låne- och demomaskiner.  Pentruder A/S 
hoppas att kunna leva upp till kundernas 
förväntningar och kommer att göra sitt allra 
bästa för att tillgodose kundernas behov av 
service och maskiner. Även i Storbritannien 
sker det förändringar och huvudansvaret för 
service- och försäljning av Pentruder-pro-
dukterna tas från och med 1 september över 
av Pentruder UK Ltd.   Graham Crewe är ett 
välkänt namn i branschen och är den som 
kommer att ha ansvaret för Pentruder UK 
Ltd. Med sin långa och gedigna erfarenhet 
inom betonghåltagningsbranschen kommer 
han att kunna leda Pentruder UK Ltd på 
ett sätt som säkerställer kundernas behov 
av snabb och effektiv service.
PATRIK SJÖGREN

Snabb och effektiv service
Under augusti 2009 har Tractive AB även 
beslutat förändra representationen av Pen-
truder i Norge. Ett nytt företag kommer 
att startas, Pentruder A/S, baserat i Askim. 
Företaget grundas av Finn Morten Hansen, 
Kenneth Høitomt och Tractive AB. Detta 
innebär att Diajob A/S inte längre har hu-
vudansvaret för försäljning och service av 
Pentruder-maskiner i Norge. Pentruder 
Norge A/S kommer direkt och genom 
samarbetspartners att erbjuda kvalificerad 
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