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HiB’s medlemslista
Länktips och mässkalender
HiB-veteraner
Borrade till sig priset
Ny kraftfull bilningshammare från Hilti
IACD's senaste årsmöte var en stor framgång
Smått & Gott, notiser från branschen
Pentruder satsar för fullt
Följ med oss till Bauma
Kärnborr för universal användning
Tyrolit nysatsar
Effektstark elväggsåg
Hilti kommer med ny handhållen borrmaskin
Pentruder nyanställer säljare
Nytt kraftfullt borrsystem
Nya klingor med försänkt nav
Rekordstort intresse för nya mässan Demcon
Ny metallbussning för sågklingor
Betonghåltagarna kör hårt med ny demoleringsrobot
Mindre damm och kortare borrtider med nya lättviktsborren
Rapport från halvårsmötet
1-fas borrmaskin för tuff borrning
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Ansvarig utgivare: Lars Sandström.
Redaktion: Carl-Johan Bendefors, Patrik Sjögren och Lars Sandström.

4
6
6
6
7
8
9

10
12
12
13
14
15
15
16
16
17
17
18
20
20
22

HiB-INFO     03

-Du vet väl att du kan läsa tidigare
utgivningar på föreningens hemsida?
www.hibinfo.se
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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

Attacus Mark & Maskin AB
Trådvägen 18, 831 52 ÖSTERSUND
Tel: 063-55 67 00

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 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

Berghems Betonghåltagning AB
Strömbacken 19, 511 56 KINNA
Tel: 0705-49 08 16

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

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

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
Tomträttsvägen 22, 129 31 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

Granitgrabbar 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 in one Riv & Håltagning AB
Saxgatan 4, 211 24 MALMÖ
Tel: 040-830 90

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

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

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

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
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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

P & P i Kinnarumma AB
Göllingstorp Salhem, 515 92 KINARUMMA
Tel: 0730-41 08 48

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

Pelle Palmqvist Såg och Borr i Gävle AB
Åsmyravägen 2, 821 40 BOLLNÄS
Tel: 0278-61 16 10 Fax: 0278-63 60 20

Pelle Palmqvist Såg och Borr i Gävle AB
Västermalmsvägen 10, 791 77 FALUN
Tel: 023-71 12 97

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

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
Björkholmsvägen 15, 141 46 HUDDINGE
Te: 08-97 76 77
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

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

LEVERANTÖRER

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

Eurodima AB
c/o Aktiv Planering, Box 2084, 194 02 UPPLANDS VÄSBY

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

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
Box 533, 183 25 TÄBY
Tel: 08-544 15 00 Fax: 08-544 715 01
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LÄNKTIPS

MÄSSKALENDER

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

Nordbygg 2010, Älvsjö, 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 medlemmare i för-
eningen, övriga håltagare i Sverige, alla byggmästarföreningar 
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

ANNONSINFORMATION

Företagsinformation, produktnyheter, nyanställda m.m.
Sänd gärna ditt företags pressrelse till oss för publicering. 
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, arbetsplatsreportage 
m.m. Bättre att skicka i väg för mycket än för lite!

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

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

HiB-veteraner 

PRESSRELEASE O.DYL.

Vi ser bl.a. Gunnar Landborg, Jan Lemos, Leif Sjögren, Magnus Juthage, Bo Rivab och Kurt Andersson.

Borrade till sig priset
Betongborrarn i Mälardalen blev 
utnämnda som "Årets företagare" 
i Västmanland. Företaget ingår i 
företagsgruppen Betongborrargrup-
pen tillsammans med Betongborrarn 
i Stockholm/Uppsala, och BBS Riv 
och Sanering.
Tillsammans omsätter företagen 120 mil-
joner kronor och siktar på att omsätta 250 
miljoner kronor om fem år.  Betongborrarn 
i Mälardalen ägs av Håkan Ahlm, Hasse 
Pettersson och Anders Jäderholm. VD 
Håkan Ahlm säger att framgången delvis 
beror på att vi försöker göra snabba och 
schyssta jobb till vettiga priser.

1500 % omsättningsökning
Nominering som gav företaget det heder-
samma priset lyder "Betongborrarn har 
visat prov på kreativ förmåga, yrkeskun-
nande och strategisk skicklighet.". Om-
sättningsökningen 2004-2007 var mer än 
1500 % vilket gav en sjunde plats över 

Gasellföretag i Sverige 2008. Företaget 
har en fortsatt inriktning mot expansion 
och tillväxt. Enligt ägarna grundar sig de 
goda resultaten och den positiva lönsam-
heten på tre vitsord från sina kunder. De 
tre vitsorden är pålitlighet, tidspassning 
och väl genomfört arbete. Dessa vitsord 
har blivit företagets ledord.

Prisutdelning i Stockholm
I och med att företaget utnämts som "Årets 
företagare" i Västmanland vad man även 
nominerad som "Årets företagare" i 
Sverige. Prisutdelningen gick av stapeln 
på Münchenbryggeriet med gäster såsom 
Per Unckel, Anna Maria Corazza Bildt och 
Jan Carlzon. Komikern Anna-Lena Brun-
din och artisten Jill Johnsson underhöll och 
TV4 interjuade de nominerade. Vi gratu-
lerar företaget till sin utnämning och det 
känns hedrande att ett företag i vår bransch 
omnämns i så fina sammanhang.
PATRIK SJÖGREN
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I början av september släpptes 
Hiltis TE 1000-AVR på den svenska 
marknaden. TE 1000-AVR är lättare 
än sin föregångare, har 50 % högre 
avverkningsgrad och dessutom 
minskad vibrationsexponering. I 
kombination med dammodulen TE-
DRS-B är det möjligt för användaren 
att arbeta i princip dammfritt med 
den nya mejselhammaren.
Det kommer också nya starkare mejslar 
till TE 1000-AVR. TE 1000-AVR är den 
andra nya mejselhammaren i en våg av 
nya bilningshammare från Hilti. Genom 
intensiv utveckling och långt gående fokus 
på hälsa och säkerhet lanserar Hilti nu en 
mejselhammare med lägre vikt är sin före-
gångare och ett vibrationsvärde på endast 
6.5m/s2 (mätt med ett tryck på 30N ~ 3kg 
vilket ger ett verklighetsbaserat värde).

Avsevärt högre avverkningsgrad
Avverkningsgraden är 50 % högre än 
föregångaren TE 905-AVR tack vare en 
god kombination av effekt, slagenergi 
och slagfrekvens. Motorn är en så kallad 
SR-motor (switch reluctant) vilket innebär 
att inga kolborstar används och därmed 
inte behövs bytas ut. TE 1000-AVR är 
uppbyggd med tre separata oljekamrar, 
vilket optimerar smörjning och minskar 
inträngandet av damm i maskinen, vilket 
ger användaren längre serviceintervaller 
och maximal livslängd. Vibrationsexpo-
neringen hålls nere till en minimal nivå 
tack vare att motor och slagmekanism är 
totalt isolerade från hölje och handtag. 
Vidare har maskinen ergonomiskt utfor-
made handtag som är rätt placerade för en 
bekväm användning. Gränsvärdet för TE 
1000-AVR är uppe i så mycket som 284 
minuter (över fyra timmar) mätt under en 
8-timmars arbetsdag. 

Lägre vibrationer
-”Jag är väldigt entusiastisk, att kombinera 

Ny kraftfull bilningshammare från Hilti

högre produktivitet, lägre vibrationer och 
lägre vikt är verkligen fantastiskt bra. Jag 
är övertygad om att våra svenska kunder 
kommer att bli positivt överraskade. Vi 
har fått en enorm respons från marknaden 
på vår förlansering” säger Jonas Patrikson 
produktchef för mejselhammare på Hilti 
Svenska AB. TE 1000-AVR kan kom-
pletteras med dammodulen TE-DRS-B 
vilket ger i princip en dammfri mejsling. 
Dammodulen, som är smidig att använda 
och byggd för ett tufft arbetsklimat är bäst 
för inomhusbruk och används då tillsam-
mans med en dammsugare. Dammodulen 
får plats i samma verktygslåda som mej-
selhammaren, vilket gör att användaren 
slipper bära runt på två verktygslådor. 

Mindre damm
-”Det bästa med DRS-B är att när vi 

elektriker ska göra vårt jobb efter att riv-
ningen är gjord, till exempel vid en bad-
rumsrenovering, så slipper vi andas in det 
farliga finfördelade dammet. Lägenheten 
blir en betydligt trevligare arbetsplats för 
både oss och våra kollegor! Sen slipper 
vi också vänta på att dammet ska lägga 
sig, vilket innebär att vi kommer igång 
snabbare” säger Suljo Kapetanovic som 
arbetar på MIBAB i Malmö. Med TE 
1000-AVR lanserar Hilti också nya mejs-
lar som överför kraften från maskinen till 
betongen på ett bättre sätt och har längre 
livslängd. Avslutningsvis kan det vara värt 
att nämna att effekten är på 1600 watt och 
bilningshammaren väger totalt 11,8 kg. 
Yttermåtten är 700x138x230 mm.
TEXT: PATRIK SJÖGREN
FOTO: HILTI

Här ser vi bilningshammaren ansluten till torrsug samt dammodulen. Resultatet blir en arbetsmiljö där 
dammet i princip är obefintligt.
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IACD 's senaste årsmöte
var en stor framgång
Delegaterna i den internationella 
sammanslutningen för Håltagnings-
branschen (IACDS) hade sitt årliga 
möte den 4 juni och 5, 2009, i Irlands 
huvudstad Dublin. 22 delegater från 
13 länder och tre kontinenter deltog 
i mötet. Mötet förstärktes genom ge-
nerös gästfrihet av Irländska värdar 
och organisatoriska färdigheter 
av Daniel och Anna Trachsel, som 
gjorde allt för att organisera en stor 
händelse för alla deltagare. 
Delegaterna tittade tillbaka på en 
framgångsrik Diamond Award 2009. 
Av 19 poster, som kommer från 
10 länder på fyra kontinenter, do-
marna valde dessa vinnande företag: 

•Första pris: Braun GmbH, Tyskland 
•Andra pris: Tondin Srl, Italien 
•Tredje pris: ADRA S.A. de C.V., Mexiko  
samt BWW GmbH, Tyskland.

Prisutdelning före årsmötet
Prisutdelningen ägde rum före det årliga 
mötet i februari, under World of Concrete 
i Las Vegas, USA delegater beslutat att 
fortsätta framgångssaga med priset och 
ordna ytterligare tävlingar. De 2011 Di-
amond Award kommer återigen att hållas 
i samband med World of Concrete i Las 
Vegas i januari 2011. Under 2013, kom-
mer prisutdelningen att flytta till Europa, 
och kommer att äga rum under Bauma 
i München, Tyskland. Rick Norland 
från USA gav en imponerande tal om 
“Ground penetrerande Radar (GPR) för 
oförstörande provning av byggelement.” 
Delegaterna fick veta att dessa metoder 
kan leda till en exakt tredimensionell 
kartläggning av dolda komponenter och 
håligheter i betong och annat material. 
Norland förvarnade delegaterna att kor-
rekta resultat kan bara garanteras av speci-
alister som har fått omfattande utbildning. 
De entreprenörer som köper en GPR en-
het med bara några timmars undervisning 
timmar kan besviken med sina resultat. 

Fick se produktion av diamanter
Den andra dagen av mötet delegaterna igen 
nytta av den djupa kunskap och långa erfa-
renhet av Norland. Hans andra anförande 
gav en närmare titt på “Avancerad Wire 
Sågning”. Norland lämnas flera exempel 
på jobb gjort med torr wire sågning och 
förklarade den senaste tekniken som an-
vänds i dessa metoder. Den andra delen av 

det årliga mötet hölls i Diamond Innova-
tions produktionsanläggning i Dublin. Där 
fick vi se själva produktionen av industri-
diamanter, i en stor produktion hall fick 
vi uppleva omvandlingen från grafit till 
diamanter i stora pressar. Den största över-
raskningen kom när dörren öppnades för 
sortering stationer, där stora hinkar inne-
hållande diamanter väntat för bearbetning. 
När det gäller ledarskap i föreningen har 
det skett vissa förändringar. Peter White i 
Storbritannien är den nya IACDS presiden-
ten. Han efterföljer Patrick O’Brien, som 
har haft titeln sedan 2005. Under Kom-
mande två års ordförandeskap, White kom-
mer att biträdas av två vice ordförande: 
Norikazu Shibuya i Japan och José Blanco 
i Spanien. Delegaterna beslöt att mandatet 
för ordföranden och vice ordförandena bör 
vara en rotation på två år, med en av de 
två vice ordförandena befordrad till pre-
sident efter den nuvarande två år löper ut. 

Stadgarna ändrades
För att anpassa medlemskategorier för 
den senaste världsutvecklingen, stadgarna 
ändrades, för att skilja mellan större och 
mindre nationella förbundets medlemmar 
och kombinera flera medlemskaps grupper 
av enskilda medlemmar i en. Delegaterna 
har beslutat att halvera medlemsavgifter 
för mindre nationella förbund. Men de 
avgifterna för enskilda medlemmar har 
ökat för att hålla föreningens ekonomiska 
balans stabil. Som kompensation får en-
skilda medlemmar rösträtt, som hittills har 
varit ett privilegium för enbart nationella 
organisationer. Som företrädare för ett land 
kan vissa nationer ha flera röster. IACDS 
vill välkomna Enemona SA Kozloduj, 
Bulgarien som en ny enskild medlem. 
Delegaterna enades om att förslaget från de 
spanska delegaterna att uppdatera IACDS 
webbplats och göra den mer användarvän-
lig. De intensiva diskussionerna under de 
två dagarna orsakat en brist på tid. Därför 
är två viktiga frågor måste skjutas upp. 
En internationell försäkring program och 
ett utbildningsprogram för universitets-
studerande kommer att diskuteras i detalj 
nästa år. 

Informerades om en ny mässa
Det var dags att informera delegaterna om 
en ny mässa som kommer att hållas för 
första gången i Stockholm den 9 septem-
ber och 10, 2010. Demcon som kommer 
att ägnas åt rivning och betong borrning 

och sågning.  Delegaterna godkände sam-
arbete med denna mässa under senare år. 
Nästa IACDS årsmötet har ordnats med 
tanke på Bauma 2010, och kommer att 
hållas direkt efter nästa Bauma enklast 
på måndag den 26 april 2010 i Salzburg, 
Österrike. IACDS planerar att anordna 
ett seminarium inom Bauma på lördag 
den 24 april 2010 i München, Tyskland.  
Det årliga IACDS mötet i Dublin var 
generöst sponsrade av Anzeve (Spanien), 
Cedima (Tyskland), Diamond Innovations 
(Irland), Hilti (Liechtenstein), Husqvarna 
(Belgien), Nestag (Schweiz) och Ty-
rolit (Österrike). IACDS Tackar varmt 
dessa företag för deras viktiga stöd. 
The International Association of Con-
crete Drillers och Sawers (IACDS) är 
en internationell branschorganisation 
för sågning och borrning i betong. Dess 
uppgift är att ge en internationell facklig 
och samarbete med branschorganisatio-
ner för att stödja och främja professionell 
utveckling av professionella sågning och 
borrnings entreprenörer och deras meto-
der. Denna paraplyorganisation för sågning 
och borrning föreningar bildades 1995 
under ledning av landets föreningar i Tysk-
land, Schweiz och USA. Idag nio natio-
nella förbunden är medlemmar av IACDS: 
Australien, Österrike, Tyskland, Japan, 
Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien 
och USA. Mer information: www.iacds.org 
Bildtexten: Group porträtt av IACDS 2009 
årsmöte delegater. 
PATRICK O'BRIEN
ÖVERSÄTTNING: ANDERS ANDERSSON
OCH CALLE BENDEFORS

Tack för i år!
Föreningen (HiB) tackar alla medlem-
mar och levernatörer som bidragit 
till att göra vår medlemstidning till 
ett levande media.

Vi ser fram emot kommande år och 
fyra nya utgivningar. Avslutningsvis 
vill vi påminna er om att fortsätta 
inkomma med förslag till artiklar och 
reportage.
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Smått & Gott

Ny säljare på Tyrolit
I december börjar ytterligare en ny säljare 
på Tyrolit, Jesper Johansson. Han kom-
mer främst 
fokusera sig 
på bygg- och 
uthyrningskun-
der i södra och 
västra Sverige. 
Detta för att 
y t t e r l i ga r e 
stärka Tyrolits 
svenska sälj-
organisation 
och förbättra servicen. I december börjar 
Jesper Johansson på sitt nya arbete hos 
Tyrolit. Jesper har en lång erfarenhet av 
försäljning och kommer senast från en an-
ställning hos Hilti Svenska AB. Jesper är 
bosatt i Lund tillsammans med sin sambo, 
och kommer utgå därifrån. ”Jag tycker att 
det skall bli oerhört spännande att komma 
ut och träffa alla Tyrolitkunder, nya som 
gamla, så fort jag är på plats.” På fritiden 
spelar han gärna korpfotboll eller cyklar, 
landsvägsracer eller mountainbike går lika 
bra. Men allra helst tar han sig en tur på 
sin Harley Davidson när det skånska vädret 
visar sig från sin bästa sida. 

Branschstatistik
Vi har tagit del av branschstatistik för 
håltagningsbranschen och det gäller bok-
föringsåret 2008. I Sverige finns det 158 
företag som är registrerade som håltagare 
och antalet anställda uppgår till 1436 per-
soner. Rörelseintäkten för hela branschen 
uppgår till drygt 1,67 miljarder kronor. Nå-
got som dock skall påpekas är att det finns 
många företag inom branschen som också 
sysselsätter sig med t.ex. golvbeläggnings-
arbete, betongarbete, rivning och mindre 
byggnadsarbete. Nedan följer topplistor 
för rörelseintäkter, antal anställda och 
störst tillväxt under senaste tre åren.

Rörelseintäkter
1. Borrkompaniet i Stockholm AB
120 miljoner

2. Håltagarna Borrteknik Sverige AB
75 miljoner

3. Bröderna Näslund Byggare AB
63 miljoner

4. Owe Larsson Borr AB
52 miljoner

5. Betongborrarn i Sollentuna AB
47 miljoner

Antal anställda
1. Borrkompaniet i Stockholm AB
73 personer

2. Håltagarna Borrteknik Sverige AB
52 personer

3. Owe Larsson Borr AB
49 personer

4. Betongborrarn i Sollentuna AB
42 personer

5. Göteborgs Betongborrning AB
36 personer

Störst tillväxt under de tre senaste 
bokföringsåren
1. Rivningsentreprenörerna Sverige AB
268,5%

2. Borrbolaget Järna AB
254,8%

3. Betongborrarn i Mälardalen AB
174,1%

4. Trestads Riv & Betongborrning AB
119,1%

5. Borrkompaniet i Stockholm AB
114,6%

HiB-Golfen 2009 avgjord
Årets mästerskap avgjordes på Haningest-
rands GK och vinnare blev Lars Wassberg 
(PP Såg & Borr) tät följd av Kurre Anders-
son (Rivningspartner) och Johan Gejard 
(Tyrolit). Dagen inleddes med att golfsek-
tionen hade årsmöte och efter lunch gick 
första bollen ut. Banan var i toppskick! 
Nästa års mästerskap är planerad till att 
hållas i Stockholm.

Midhage ny återförsäljare 
för patenterat fäste
Det har sedan en tid blivit allt vanligare 
med snabbfäste för verktygen till golvslip-
maskiner. Systemet bygger på att de lösa 
segmenten eller plåtarna skjuts in i spår 
på en fästplatta. Jack Midhage AB har nu 
fått agenturen för originalet till det kanske 
mest använda systemet i Sverige vid sidan 
om HTC. Verktygsserien kallas av leveran-
tören Akutt i Norge för Quick-Shift och 
innehåller såväl vanliga slipsegment som 
poleringsskivor och ett antal olika verktyg 
för avverkning av beläggningar.

”Det är ett mycket brett och imponerande 
sortiment som fint kompletterar vårt be-
fintliga program av golvslipsverktyg och 
som gör att vi nu kan erbjuda en mängd 
verktyg med snabbfästen till nästan alla 
av marknadens golvslipmaskiner”, säger 
Morgan Midhage, produktansvarig hos 
Jack Midhage AB. Tillverkaren som 
finns i Korea har patentsökt fästmetoden 
i Europa och har sedan tidigare patent även 
för Asien och Nordamerika.

”En stor del av marknadens maskiner har 
redan fästplattor som är anpassade för 
Quick-Shift segmenten. Till de maskiner 
som inte har fästplattor kan vi erbjuda 
sådana för, i stort sett, alla modeller. Ef-
tersom verktygen har funnits på svenska 
marknaden tidigare så är kvalitén väl-
känd och beprövad, avslutar Morgan 
Midhage.”

Ny aktör i Stockholm
Mats "Matte" Lundroth tidigare säljare 
hos Tyrolit har etablerat ett eget företag 
ML Diamant. Matte har tecknat samar-
betsavtal med Jerneviken och kommer att 
sälja företagets hela produktprogram dvs. 
både diamantverktyg och maskiner. Med 
23 års erfarenhet inom branschen varav 13 
år som säljare och 10 år med maskinservice 
är det en rutinerad aktör som är "ny" på 
Stockholmsmarknaden.

Fr.v: Johan Gejard, Lars Wassberg och Kurre 
Andersson.
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Tractive är ett familjeägt företag 
med 30-åriga anor, då den första 
fyrväxliga borrmotorn kom till redan 
1977. Fem år senare dvs. 1982 kom 
första väggsågen som revolutione-
rade håltagningsbranschen. Utan 
tvekan kan man säga att teamet 
bakom Tractive är ensamma om 
denna långa erfarenhet av denna 
typ av maskintillverkning.
Anders Johnsen heter mannen bakom 
företaget och även personen som är den 
stora innovatören som hela tiden drivs av 
att förbättra förutsättningarna för hålta-
garna. Man kan i ordlag säga att företaget 
följer inte utvecklingen utan leder den 
helt enkelt. Intressant notis är att före-
taget tillverkar 90% av alla maskindelar 
inom "huset".

93% går på export
Tractive omsätter cirka 60 miljoner kronor 
om året och av detta går så mycket som 
93% på export. Som för många andra var 
2008 ett rekordår gällande försäljning, men 
förvånande nog har detta år överraskat 
positivt även om också Tractive känner 
av lågkonjukturen. Norge och Tyskland 
är stora kunder samtidigt som USA växer 
som marknad. Antalet anställda i fabriken 
som är belägen i Borlänge är 25 personer. 
Lokalerna är fräscha och ändamålsriktiga 
då de stod färdiga för fem års sedan. Fak-
tum är dock att lokalerna i princip redan är 
för små och det finns planer på att bygga 
nya lokaler för att få plats med mer pro-
duktionsutrustning. Under senaste halvåret 
har företaget investerat stora pengar i ny 
produktionsutrustning och vid vårt besök 
var det full aktivitet på golvet.

Mytomspunnet företag
Tractive och varumärket Pentruder har 
alltid varit mytomspunnet samtidigt som 
Anders Johnsen och Harry Eklund ansetts 
vara legender inom branschen. Som svensk 

håltagare har man känts sig exklusiv om 
man fått ta del av företagets maskiner och 
teknik. Produktionen har gått på högvarv, 
men trots detta har tillgången inte kunnat 
nå upp till den stora efterfrågan som rått. 
Då företaget även tillverkar växellådor 
till motorsporten har skrönor gått om att 
Tractive haft håltagningsutrustning som en 
bisyssla till denna verksamhet. Inget kunde 
vara mer fel visar det sig vid vårt besök. 
Endast 10% av omsättningen motsvarar 
växellådsförsäljningen, vilket då innebär 
att detta snarare får anses vara företagets 
bisyssla.

Förlitar sig på 400Hz-tekniken
Sedan företaget introducerade högfrek-
vensdrivna maskiner 2004, har maskin-
programmet Pentruder vunnit marknads-
andelar runt om i hela världen. Företaget 
valde att förlita sig på 400 Hz då det är 
en väl beprövad teknik som sedan många 
årtionde redan framgångsrikt nyttjats 
inom bl.a. flygindustrin. Högfrekvens-
tekniken är således inget nytt påfund 
utan har använts sedan 1960-talet. Dock 
har det under senare tid blivit möjligt ur 

både storlek och pris att 
nyttja tekniken inom vår 
bransch. Varför 400 Hz 
istället för 1000 Hz med 
tanke på att många andra 
tillverkare valt 1000 Hz? 
Ju högre frekvens desto 
mindre och lättare kan 
en motor vara och ändå 
ge hög uteffekt. Så långt 
är teorin korrekt, men i 
verkligheten är inte 
en motor som styrs av 
1000 Hz tillförlitlig och 

långlivad. En 4-polig motor som drivs med 
1000 Hz roterar med 30.000 varv/min vil-
ket ger en enormt hög belastning på lager 
och transmission för hastighetsreduktion. 
Därför valde Tractive att låta tillförlitig-
het få högre prioritet och valde 400 Hz 
vilket betyder att motorn roterar i 12.000 
varv/min istället. Därmed vinner man 
livslängd och tillförlitlighet, men förlorar 
en del extra vikt. Detta kompenseras med 

Pentruder satsar för fullt

Marie Peil och Anders Johnsen provkör en av Pentruder-sågarna.
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att man bygger motorn med handgjorda 
coppersquirrel cage-motorer som har en 
lägre vikt.

Stort fokus på användaren
Man har valt att lägga stort fokus på använ-
daren och att maskinerna skall vara lätta 
att handhava. Därmed är det både snabbt 
och lätt att montera väggsågen, men frå-
gan är om det inte är ännu lättare att köra 
sågen. Tack vare Pentruders exklusiva 
automatiska matningsreglering kommer 
HF-maskinerna alltid att utnyttja hela 
motorns effekt och sågningen går mjukt 
och smidigt utan oönskade avbrott. Vad 
är annars så unikt med Pentruder? Pentpak 
är numera en intelligent maskin som au-
tomatiskt utläser vilken typ av motor som 
ansluts till aggregatet. Den anpassar sig 
själv och vet hur den skall agera för att ge 
optimala förhållande till den applikation 
som Pentpaket används för.

Inbyggt skydd och filter
Många håltagare inom branschen har fått 
en uppfattning om att HF-tekniken är käns-
lig ur elektricitetsynpunkt, men så är inte 
fallet. Den utrustning som Tractive säljer 
har inbyggt skydd och filter. Erfarenheten 
säger att deras val av HF-teknik är mindre 
känslig än den äldre hydrauliska tekniken. 
Att använda deras maskiner i kombination 
med en elgenerator innebär inga som helst 
problem.

Satsar på serviceverkstäder
Vad händer härnäst och vad har företaget 
för framtidsplaner? För att komma närmare 
kunderna kommer företaget att satsa på 
serviceverkstader runt om i landet samt 
utöka säljorganisationen. I nuläget finns 
det serviceverkstäder i Borlänge och 
Stockholm samt inom kort även i Lund 
och Göteborg. Man vill synas mer och 
kommer framöver att satsa mycket på de-
monstrationer och marknadsföring gente-
mot håltagningsbranschen. Produktnyheter 

kommer att presenteras på löpande band 
och exempel på detta är bl.a. att 18 kW-
aggregatet kommer att bli 10 kg lättare för 
att totalt väga 15 kg. En ny fjärrkontroll är 
på gång och då med display som kommer 
att utvisa massor med nyttig information. 
För att tillgodose tidigare kunder som vill 
utnyttja dagens kapacitet kan man upp-
gradera mjukvaran så att t.ex. 4/18 blir 
en 4/22. Något som kan jämföras med att 
chipptrimma en bil!

Många nyheter på gång
-Nytt borrstativ för större borrdimensio-
ner!
-Nytt borrsystem för centrumborrning!
-Ny HF-borrmotor i  olika versioner (auto-
matisk matning/utbytbara växellådor)!

Något man förvånas över efter att till-
bringat en hel dag hos Tractive är den 

stolthet och känsla som finns hos de 
anställda. Det märks att personalen trivs 
och älskar att göra det dom gör. Lokalerna 
är fräscha och påminner inte alls om den 
klassiska miljön man annars förknippar 
en verkstad med. Man skall ha i åtanke 
att det borras, kapas, fräses, svarvas och 
monteras i samma lokaler. Imponerande 
är ett ord som är i underkant när man skall 
försöka beskriva känslan som sitter kvar 
efter åtta timmar.

Säljbolag
Avslutningsvis är det av intresse att nämna 
att Tractive AB är företaget som tillverkar 
maskinerna och det nystartade Pentruder 
AB är säljbolaget som saluför maskiner 
såsom borrmaskiner och väggsågar.
PATRIK SJÖGREN

Del av verkstaden där man monterar ihop väggsågar samt utför service på detsamma.
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Så är det dags igen men den här 
gången samlas vi på Arlanda och 
har stämman på Sky City. Trots att 
det gäller torsdagen den 22 april- 
söndagen den 25 april 2010 vill vi 
ha anmälningarna redan nu. Utförligt 
program med mera kommer i mitten 
av mars så den här informationen 
riktas i första hand till oss som skall 
ta oss vidare till Bauma.
Bauma är som bekant en av världens 
absolut största mässor och detta kräver 
en hel del planering med bland annat flyg 

Följ med oss till Bauma

och boende. Precis som föregående år har 
vi hyrt hela hotel Friedheim i Weerberg. 
Det ges även tid till andra aktiviteter, 
en dags glaciärskidåkning t.ex.

Preliminärt program
Vi träffas kl.09.30 för att avverka fören-
ingens årsmöte och därefter väntar lunch 
med start kl.11.30. Flyget till München 
lyfter kl.14.00 och vi beräknar checka in 
på hotellet kl.18.30. På kvällen väntar en 
middag kl.20.00. Dagen efter går bussen 
i väg till mässan och på kvällen blir det 
gemensam middag. På lördagen går det att 
välja mellan att åka skidor alternativt åka 

ytterligare en dag på mässan. Sista dagen 
som är söndag går bussen från hotellet 
kl.08.00 då flyget från München lyfter 
kl.14.00.

Kostnad
Flyg Arlanda/Malmö- München tur och 
retur, transfer, helpension, del i dub-
belrum, mässbesök mm ca 12 000,- En 
bindande anmälningsavgift på 2 000,- 
faktureras. Det finns ett begränsat antal 
platser kvar så Er anmälan vill vi ha så 
snart som möjligt! I övrigt gäller att vi blir 

upphämtade på Münchens flygplats av en 
”egen” buss. Denna buss har vi tillgång 
till under hela vår vistelse. Vi kommer att 
besöka Bauma på fredagen. Programmet 
på lördagen är mer flexibelt och här finns 
alternativ, mässbesök, glaciärskidåkning 
mm. Bra att veta, det här är en affärsresa 
innebärande att Ni kan ändra namn, till en 
viss kostnad givetvis, ända fram till nå-
gon vecka innan avresa. Anmälan skickas 
till Håltagningsentreprenörernas kansli.
TEXT: LARS SANDSTRÖM
FOTO: BAUMA-MESSE

Tyrolit lanserar ett nytt koncept 
för kärnborrar, CD***. Sortiment 
består av kärnborrar för universal 
användning, som tack vare en ny 
teknik ger bättre resultat och högre 
tillförlitlighet under de hårdaste 
arbetsförhållanden.
Det nya konceptet innebär hög kostnads-
effektivitet. Borrkonceptet har genomgått 
omfattande tester under sin långa 
utvecklingsperiod. Både Tyrolit Testcenter 
och användare runt om i världen har testat 
motståndskraften i det nya sortimentet av 
Premium*** kärnborrar. Konceptet har 
visat sig vara mycket konkurrenskraf-
tigt med högsta prestanda vid universal 
användning i krävande arbetssituationer. 
Minst lika viktigt är att den är säker och 
tillförlitligt under alla driftsförhållanden. 
Den kraftigt ökade borrhastigheten och 

den mjuka körningen ger speciellt stora 
fördelar vid borrning i järn. Detta kom-
binerat med borrens utmärkta hållbarhet 
ger en enastående kostnadseffektivitet för 
användaren.

Innovativa lösningar på
tekniska problem 
Den speciellt utvecklade systemlösningen 
ger det perfekta samspelet mellan segment, 
form och längd för att garantera en effektiv 
borrningsprocess. Kärnborren tillsammans 
med Tyrolits borriggar och borrmotorer 
utgör ett integrerat system som ger 
användaren maximal prestanda vid varje 
håltagning. Borrarna finns i 47-1000 mm 
diameter och har en standardlängd på 
450 mm. Individuella längder kan tas 
fram vid behov. Med de tre modellerna 
CDL ***, CDM *** och CDH *** i 

programmet, förvandlas alla applikationer 
och utmaningar till en barnlek. Försäljning 
startade under hösten 2009.
TEXT: PATRIK SJÖGREN
FOTO: TYROLIT

Kärnborr för universal användning

Vy över en del av utomhusområdet!
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Tyrolits försäljning av diamant-
verktyg och håltagningsutrustning 
omsätter ca. 35 miljoner om året 
och Tyrolit Norden har ett 80-tal an-
ställda inom industri och bygg. Inter-
nationellt omsätter hela koncernen 
ca. 500 miljoner euro och har drygt 
4000 anställda. I Sverige finns det 
tre säljare inom division Bygg, fyra 
inom Handel och en inom Sten. 
Sedan drygt två år tillbaka har Tyrolit en 
ny organisation och Mattias Jaginder an-
ställdes som försäljningschef för Norden. 
I samband med Arne Holgerssons pensio-
nering 2008 anställdes också en ny försälj-
ningschef för Sverige, Johan Gejard, och 
samtidigt fick erfarne säljaren Sonny Pet-
tersson titeln Nordisk produktchef för ma-
skiner. Tyrolit har runt 80.000 artiklar i sitt 
produktsortiment, vilket förutom maskiner 
och verktyg för håltagning också innehål-
ler ett komplett sortiment inom kap- och 
slip. Tillverkningen av diamantverktyg lig-
ger i Schwaz (Österrike) i anslutning till 
huvudkontoret och all maskinutrustning 
tillverkas i Tyrolits anläggning i Pfäffikon 
(Schweiz). Det nordiska huvudlagret lig-
ger i Ishöj  (Danmark) och utöver det finns 
två säkerthetslager placerade i Göteborg 
respektive Helsingfors (Finland).

Satsar mycket på forskning
Tyrolit satsar mycket på forskning och 
strävar ständigt efter att ligga i framkant. 
135 ingenjörer arbetar inom forskning 
och utveckling och under de senaste fem 
åren har över 18 miljoner euro investerats 
i miljövänlig produktion. Ledorden inom 
företaget är kvalitet, innovation och part-
nerskap och med mer än 100 års erfaren-
het har företaget en historia att värna om. 
Under senare år har företaget lanserat ett 
par världsnyheter och visat att man strä-
var efter att vara ledande inom branschen. 
För håltagningsbranschen släppte man i år 
kapklingan "Universal Fast-Cut 4-in-1" 
som utvecklats speciellt för marknaden 
i Norden.

Koncentrerat sig på tre kvaliteter
Vid Bauma-mässan 2007 lanserade fö-
retaget ett nytt kvalitetssystem för att 
underlätta för utförarna. Detta innebär att 
man koncentrerat sig på tre olika kvali-
teter: Premium*** (bästa), Standard** 
(allround) och Basic* (sporadisk använd-
ning). Dessutom delas verktygen in i 
färger som representerar olika material: 
gul (universal), röd (betong), blå (granit), 
svart (asfalt) och grön (kakel). "Det nya 
kvalitetssystemet underlättar för kunderna 

att hitta rätt produkt för deras behov." säger 
Johan.

Bättre marknadsföring och säljstöd
Tyrolit är ett företag inom premiumseg-
mentet, där det gäller att alla delar av före-
taget lever upp till kraven. Just nu arbetar 
Tyrolit hårt för att utveckla marknadsfö-
ring och säljstöd, något som fått allt för 
lite fokus de senaste åren. I samband med 
satsningen på att utveckla dessa områden 
anställdes 2008 en nordisk marknadschef, 
Jessica Persson. Sedan dess har en ny kom-
munikationsplattform utvecklats, innehål-
lande bland annat kampanjmaterial såsom 
kampanjblad, butikskommunikation, an-
nonser, mässkit, etc. Förpackningar och 
produktinformation har anpassats till det 
nya kvalitetssystemet för att underlätta 
för utförarna att göra korrekta val vid 
inköp och därmed öka sin produktivitet 
och lönsamhet. För att utföraren skall få 
mer ut av sina produkter finns möjlig-
heter till anpassade utbildningar lokalt 
hos utföraren eller vid behov på Tyrolits 
utbildningscenter i Göteborg eller på pro-
duktionsanläggningarna i Schwaz / Pfäf-
fikon. Företaget kommer också fortsätta 
satsa på Tyrolit Cutting Pro Competition, 
världens första internationella tävling i 
håltagning. "Den Europeiska finalen var 
enormt uppskattad bland våra kunder och 
under 2010 kommer vi satsa ännu mer för 
att ytterligare utveckla tävlingarna i Nor-
den", säger Jessica. Närmast väntar den 
stora byggmässan Bauma. Som alla andra 
företag tittar Tyrolit  också noga på sina 
kostnader och det senaste året har exem-
pelvis antalet produkter på Nordenlagret i 
Ishöj halverats. "Detta har vi dock klarat 

utan att försämra servicegraden till våra 
kunder, snarare tvärtom." säger Mattias. 
"Genom att se över vårt sortiment och an-
passa det till kundernas behov har vi nu 
ett bättre sortiment än tidigare trots färre 
antal produkter."

Förbättra närhet till kunden
Ett prioriterat område är att förbättra när-
heten till kunden och det har man gjort 
genom att samarbeta med ITAB (Malmö), 
Bo Lamm (Stockholm City), Pelles Dia-
mant & Maskin (Stockholm) samt Berg-
lings Byggvaror (Jönköping). Hos dessa 
samarbetspartners kan man hämta ut dia-
mantverktyg samt lämna in maskiner för 
service och reparation. Hos Bosse Lamm 
kan man t.ex. hyra en komplett håltag-
ningsutrustning och med sitt centrala läge 
innanför tullarna är denna service i många 
fall överlägsen för Stockholms håltagare. 
PDM erbjuder en komplett serviceverkstad 
och utför även omsättning av borr.

Högfrekventtekniken går framåt
Inom området högfrekventa elmaskiner 
kommer WX-programmet med en dri-
venhet som fungerar med samtliga app-
likationer. Större kraft! Användningen av 
högfrekvent teknik går framåt, men faktum 
är att Tyrolit fortfarande tror på hydraulik 
och därför vidareutvecklar även inom detta 
område. I slutet av året kommer ett nytt 
Premium-sortiment av borr för både våt 
och torr bearbetning och till våren kommer 
flera nya maskiner att presenteras. "Det är 
väldigt bra att det kommer mycket nytt från 
Tyrolit nu", säger Sonny. "Då är det roligt 
att vara både säljare och produktchef". 
PATRIK SJÖGREN

Tyrolit nysatsar

Jessica Persson, Mattias Jaginder, Sonny Pettersson och Johan Gejard.
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Effektstark elväggsåg
Starkare, kapacitet för större klingor 
och det bästa förhållandet mellan 
vikt och effekt på marknaden. 
Husqvarnas nya elektriska väggsåg 
WS 482 HF låter håltagarna 
jobba snabbare och effektivare. 
Husqvarna fortsätter att utveckla 
elväggsågar i toppklass.
Nykomlingen WS 482 HF bygger på 
samma teknologi som WS 440 HF som 
lanserades i fjol, men har kapacitet för 
klingor ända upp till 1600 millimeter och 
styrs med radiostyrd fjärrkontroll. Den 
har en nyutvecklad, tvåväxlad växellåda 
kombinerat med steglös inställning av 
varvtalet, vilket gör det möjligt att ställa 
in optimal hastighet efter klingdiameter, 
klingtyp och det material som skall sågas. 
Husqvarna har lyckats optimera vikt- och 
effektförhållandet och utvecklat en såg 
som är lätt och smidig och samtidigt 
mycket kraftfull. – WS 482 är väldigt 
effektstark. Man får ut hela 19 kilowatt 
på klingaxeln med 32-ampere säkringar, 
trots att sågen endast väger 28 kg. En 
mycket stor fördel är att om det på 
arbetsplatsen endast finns 16 ampere, 
så ger sågen ändå mycket hög effekt, 

även möjligt att välja rotationsriktning 
vilket gör att vattensprutet alltid kan fås 
åt önskat håll – oberoende av vilken sida 
av rälsen man sågar på. Kombinationen 
av dessa egenskaper gör Husqvarnas 
elväggsågar helt unika. PP 480 HF är 
drivkällan till WS 482. Den väger endast 
23 kilo, är kompakt och ergonomiskt 

utformad och därmed mycket lätt att 
transportera.

19 kW till spindeln
Den kraftfulla vattenkylda elmotorn 
genererar hela 19 kW till spindeln trots 
att sågen bara väger 28 kg. Spindeln 
har steglös hastighetsinställning och kan 
manövreras via radiostyrd fjärrkontroll. 
Det ger full kontroll över sågprocessen 
och stor rörelsefrihet på arbetsplatsen. 
Tack vare den tvåväxlade växellådan får 
man ett brett varvtalsregister. Det lilla 
avståndet mellan klinga och räls ger 
rakare sågsnitt och mindre slitage. I och 
med att sågrälsen är symetrisk kan man 
såga på båda sidor om rälsen. Alla rörliga 
delar har slirkoppling för att minska 
större haveri. Via fjärrkontrollen går det 
att ställa klingans rotationsriktning vilket 
ger vattensprut i önskad riktning.
TEXT: PATRIK SJÖGREN
FOTO: HUSQVARNA
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hela 9 kilowatt. Det finns ingen annan 
elväggsåg som klarar det på marknaden 
idag, säger Lars Gustafsson, produktchef 
Construction Equipment, Husqvarna 
Construction Products.

Sågen är uppbygd i moduler
Precis som alla Husqvarna-produkter är 
WS 482 HF utvecklad för att underlätta 
och effektivisera 
a n v ä n d a r e n s 
arbete. Sågen 
är uppbyggd i 
moduler, och 
därför lätt att hänga 
upp på väggen och 
att transportera. 
Det går att såga 
på båda sidor om 
rälsen. Det är 
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Hilti utökar sitt sortiment av 
diamantverktyg och breddar sin 
målgrupp genom lanseringen av 
handhållna kärnborrmaskinen 
DD 110-W. Hilti är ett etablerat 
namn inom diamantborrning 
med en komplett plattform till 
professionella diamanthåltagare. 
Under hösten 2009 lanserades 
DD 110-W, en lättare handhållen 
diamantborrmaskin som även riktar 
sig till nya målgrupper.
DD 110-W är en handhållen 
diamantborrmaskin som är framtagen 
till framförallt byggare och rörföretag, 
men givetvis även som ett komplement 
till etablerade håltagningsföretag. Genom 
sin låga vikt (5,8kg) och två växlar är den 
smidig och enkel att hantera. Effekten 
på borrmaskinen är 1600 watt och har 
yttermåtten 501x120x170 mm. Cirkapris 
ligger på knappt 11.000 kronor.

Enkel och lätt att använda
- “DD 110-W gör det möjligt för byggare 
och rörföretag att vid enklare applikationer 
själva direkt på plats göra medelstora hål 
upp till Ø 132 mm i armerad betong utan 
att behöva vänta på eller konsultera spe-
cialister säger Kent Ekman, produktchef 
för diamantverktyg på Hilti Svenska AB. 
Hilti har gjort omfattande kundtester och 
återkopplingen är unisont att DD 110-W 
verkligen är väldigt enkel och lätt att 
använda även för den som inte tidigare 
arbetat med diamantborrning”.

Även ny serie av kärnborr
Tillsammans med DD110-W lanseras nya 
tunnväggsborrar, vilket gör borrningen 
snabb och effektiv. Borren finns i 
dimensioner från 8 mm till 161 mm. Vid 
borrning med DD 110-W fås fina och 
precisa hål och som gör att efterlagning inte 

Hilti kommer med ny handhållen borrmaskin

Här är en dammleka och torrsug tillkopplad för att möjligöra torrborrning i tegel.

behövs. Det är inte alltid det finns tillgång 
till vatten i närheten av borrstället, för detta 
ändamål finns en portabel vattentank som 
löser det problemet. 

Kan användas vid torrborrning
DD 110-W kan också användas 
vid torrborrning i tegel om ett 
dammsugarmunstycke eller dammsugare 
(t ex VC 20) kopplas till uppnås i princip 
dammfri borrning. DD 110-W borrar 
“tyst” i betong eller tegel vilket ibland 
är ett krav vid vissa ombyggnadsarbeten 

t.ex. sjukhus och skolor.  Liksom alla Hiltis 
verktyg omfattas DD 110-W av Lifetime 
Service - helt kostnadsfritt under de första 
två åren från inköpsdag. Lifetime Service 
täcker reparationskostnader eller utbyte av 
defekta delar (inklusive förslitningsdelar) 
och transportkostnader av verktyget. 
Därefter gäller tillverkningsgaranti och 
ett kostnadstak på reparationer under 
verktygets hela livslängd. 
TEXT: PATRIK SJÖGREN
FOTO: HILTI

Pentruder nyanställer säljare
Pentruder AB med huvudkontor och fa-
brik i Borlänge har anställt en ny säljare, 
Björn Engström, som tillsammans med 
Harry Eklund AB kommer att sälja Trac-
tives Pentruder produkter i Sverige. Björn 
kommer till en början att fokusera sig på 
södra Sverige. Därmed spetsas företagets 
satsning ytterligare.
TEXT: PATRIK SJÖGREN
FOTO: PENTRUDER

Visste du att...
Bilningsroboten Brokk tillkom genom 
att de två företagen PE Holmgren och 
Rivteknik hade sysslat med rivningsar-
bete av olika slag till slut fick idéen om 
att konstruera en rivningsmaskin. Detta 
var våren 1976 och första maskinen fick 
namnet Mini-Max för att till slut bli Brokk 
250. Sex år senare (1982) startades ett se-
parat företag för att utveckla och tillverka 
maskinerna. Företaget fick först namnet 
Holmhed Systems som senare ändrades till 
det nuvarande Brokk. Brokk ingår numera 
i Lifco Group.
PATRIK SJÖGREN
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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.

Nytt kraftfullt borrsystem
Kraftfullt, användarvänligt och 
effektivt. Det är tre ord som kan 
beskriva den nya borrmaskinen 
från Husqvarna. Husqvarnas 
nya starka stativborrmaskin DM 
340 och stativet DS 450 är ett 
borrsystem som är utvecklat med 
största användarfokus. Nya DM 
340 är den kraftfullaste elektriska 
borrmaskinen i Husqvarnas 
sortiment. Precis som övriga 
borrmaskiner har den utmärkta 
egenskaper vad gäller ergonomi 
och prestanda.
DM 340 har ett ergonomiskt designat 
handtag vilket gör den enklare att 
transportera och snabbare att rigga. 
Reglagen är utformade och placerade 
för bättre ergonomi och för att underlätta 
borrning. Vikten är låg, endast 14 kilo. 
Bland de tekniska finesserna märks 
Softstart som ger en smidig start samt 
Smartstart som underlättar ansättning 
av borrkronan i materialet. Elgard 
funktionen ökar maskinens livslängd 
avsevärt, genom att motorn skyddas mot 
överbelastning. LED-indikatorer visar 
maskinbelastning och hjälper operatören 
att alltid borra med högsta effekt. 
Maskinen har vattenkyld växellåda för 

minskat slitage och de tre växlarna gör det 
enkelt att ställa in optimal borrhastighet. 
DM 340 kan användas för borrkronor 

från 50 till 400 millimeters diameter.

Specialdesignat stativ
Till borrmaskinen finns ett 
specialdesignat stativ, DS 450 som är 
ett robust, vinklingsbart lättviktsstativ. 
Det tvåväxlade matarhuset gör det 
möjligt att välja hastighet för maximal 
borrprestanda. För att ge användaren 
större flexibilitet finns stativet i två 
varianter: med lång respektive kort pelare 
(finns även som tillbehör). Tillbehör 
såsom hjul och vakuumplatta finns också 
för att underlätta transport och montering. 
– Med DM 340 och vårt nyutvecklade 
stativ DS 450 erbjuder vi en verkligt 
effektiv och kraftfull borrlösning. 
Systemet är extremt lätt att montera och 
hantera och sparar tid för användaren, 
både före och under arbetet säger Lars 
Gustafsson, produktchef Construction 
Equipment, Husqvarna Construction 
Products. Borrmaskinen DM340 har en 
effekt på 3300 watt och har en vattenkyld 
treväxlad växellåda. Borrpelaren DS450 
som finns i två längder väger 23 resp. 30 
kg styck.  Maximal borrdimension för 
pelare och borrmaskin är 450 mm.
TEXT: PATRIK SJÖGREN
FOTO: HUSQVARNA

Nya klingor med försänkt nav
Clipper lanserar ett nytt sortiment 
diamantkapklingor med försänkt nav 
för användning i vinkelslipmaskiner. 
Denna typ av klingor ger förbättrad 
åtkomst och ökat kapdjup. De nya 
klingorna har ett försänkt nav i 
aluminium som gör att klingan får 
en något förskjuten position vilket 
ger förbättrad åtkomst större 
kapdjup.
Klingorna är speciellt avsedda för kapning 
nära vägg, trimning av utskjutande detaljer 
och fasning av tjocklek på stora material 
i flera steg. Diamantklingorna finns i 
flera olika dimensioner och är avsedda 
för användning i vinkelslipmaskiner. 
Klingor med diameter 115 mm – 125 
mm är försedda med M14-gänga och 
klingor 180 mm – 230 mm har 22,23 mm 
centrumhål.

Flera olika typer av segment
Sortimentet omfattar flera olika typer 
med segmenterad bana eller hel veckad 
bana för olika användningsområden och 

material som t.ex. torr- eller våtkapning 
av byggnadsmaterial, betongsten, 
granit, marmor, skiffer, takpannor, 
hårt tegel mm. Klingorna finns i olika 
kvalitetsnivåer med både lasersvetsade 

och sintrade segment.
TEXT: PATRIK SJÖGREN
FOTO: CLIPPER/NORTON
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Ny metallbussning
för sågklingor
Norton har lanserat en patenterad 
metallbussning för hålreduktion av 
diamantkapklingor. Denna bussning 
gör det möjligt att använda samma 
klinga på maskiner med olika 
spindeldiameter.
Med den nya bussningen, som har 
beteckningen Quickfix, kan klingans hål 
anpassas efter olika spindeldiametrar 
på maskinaxeln. Bussningen finns i två 
olika utföranden. Dels för klingor med 

25,4 mm hål för maskiner med 22,23 mm 
spindeldiameter, och dels för klingor med 
antingen 25,4 mm eller 22,23 mm hål för 
maskiner med 20 mm spindeldiameter. 
Därmed kan samma klinga användas i 
maskiner med olika spindeldiameter, 
vilket minskar behovet av lagerhållning 
av klingor med olika håldiameter.

Helt gjord i metall
Quickfix är avsedd för diamantkapklingor 
som används i golv- och vägsågar samt 
handhållna bensindrivna maskiner med 
20 mm eller 22,23 spindeldiameter 
på maskinaxeln. Den patenterade 
bussningen som är helt gjord i metall, 
uppfyller säkerhetsstandard EN13236.
TEXT: PATRIK SJÖGREN
FOTO: CLIPPER/NORTON

Rekordstort intresse för 
nya mässan Demcon
I dag är mer än hälften av monterytorna 
inomhus redan bokade och en ganska 
stor del av ytan utomhus. Detta till trots 
att vi befinner oss i den största lågkon-
junkturen sedan länge. InfraMässan, som 
är inrymd in InfraCitys lokaler i Bredden 
längs E4 norr om Stockholm, mäter drygt 
3000 kvm inomhus. Ingen stor mäss-
syta alltså, men mässan Demcon är å 
andra sidan inte tänkt att vara någon stor 
mässa heller. Utan snarare motsatsen, en 
liten smal och specialinriktad mässa för 
proffsen inom rivning, betonghåltagning, 
sanering, vattenbildning, golvslipning, 
återvinning m.m. Demoleringsmässan i 
InfraCity arrangerades redan åren 1998 
och 2000 och blev snabbt uppskattad 
bland både utställare och entreprenö-
rer. Parallellt med Demcon arrangeras 
mikromässan ExpoRent i glasentrén till 
Demcon. Denna mässa är kopplad till att 
maskinuthyrarföreningen Hyrex-kedjan 
som håller sitt höstkonvent på InfraCity. 
Mer om mässan går att läsa på internet 
och då på www.demcon.se.
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Betonghåltagarna i Huskvarna kör 
hårt med ny demoleringsrobot
Betonghåltagarna i Huskvarna med 
20 anställda sysselsätter sig med 
allt inom håltagning och rivning till 
rena specialistjobb såsom fasadre-
novering med kemankare, kolfiber-
förstärkning, balkongrenovering och 
betonginjektering. Rent generellt 
kan man säga att håltagning och 
rivning står för hälften av omsätt-
ningen och resterande motsvarar 
alla specialistarbete.
Under de senaste åren har omsättning legat 
runt 20 miljoner, men i år kan resultatet bli 
något sämre då våren var något sämre än 
tidigare. Patrik Malmkvist som äger före-
taget som grundades 1995 inledde själv 
sin håltagningskarriär redan 1983 och då 
på URAB. Utöver håltagningsföretaget 
är även Patrik engagerad och delägare i 
Markbyggarna som alldeles nyligen fått 
ett kontrakt på att anlägga fjärrvärme i 
Jönköping. Att engagera sig i mark och 
anläggning är inte helt främmande för 
Patrik då han inledde sin yrkeskarriär 
som just anläggare.

Flexibel och hög servicegrad
En del av de anställda är utbildade bygg-
nadssnickare vilket innebär att företaget 
även utför mindre byggnadsarbete vilket 
på ett bra sätt kompletterar den egna verk-
samheten. De större kunderna till företaget 
är de klassiska byggföretagen såsom Peab, 
NCC och Skanska. Stora kunder är även 
landstinget och kommun. Privatpersoner 
står för ungefär 15% av omsättningen. 
För att kunna vara flexibel och ha en hög 
servicegrad har företaget en anställd verk-
stadsarbete som utför allt från att reparera 
maskiner till att löda borr. Personalen hålls 
i fin form genom att få tillgång till gym 
och en fredag i månaden träffas samtliga 
anställda i företagets konferensrum. Un-
der denna månadsträff informeras personal 
om allt som rör verksamheten och därefter 
väntar en afterwork vilket leder till en god 
kamratanda inom företaget.

Inköp av demoleringsrobot
Då företaget utför allt inom håltagning och 
rivning satsade man på att köpa in Hus-
qvarnas demoleriingssrobot DXR 310 som 
just nu tuffar på i ett bygge i Nässjö. DXR 
310 är en radiostyrd rivningsrobot och 
fjärrkontrollen är ergonomisk utformad 
och utan tvekan marknadens modernaste 
och mest lättanvända. Demoleringsroboten 
kommer igenom de flesta öppningar efter-
som den bara är 78 cm bred och den tar 
sig också enkelt uppför trappor. Tack vare 
individuell styrning av stödbenen kan den 
arbeta på ojämna underlag eller nära väg-
gar. Den låga höjden på drygt 1 meter gör 
att man har fri sikt över maskinen när man 
jobbar vilket gör arbetet både effektivare 
och säkrare. Den låga höjden bidrar också 
till att maskinen får en låg tyngdpunkt. Te-
leskoparmen har en räckvidd på ca. 5,5 
meter inklusive hammaren och är tillver-
kade i kvalitetsstål för att motstå mycket 
kraftig påfrestning. I mörka utrymme ger 
LED-strålkastarna ett oslagbart arbetsljus 
och garanterar även en hållbarhet utöver 
de annars känsliga halogenstrålkastarna 
som vanligtvis används på den här typen 
av bilningsrobotar.

Brett användningsområde
De integrerade lyftöglorna på bottenplat-
tan underlättar transport av maskinen som 
väger strax under 2 ton. Att underhålla och 
utföra service är enkelt och är utan tvekan 
marknadens mest lättservade. Maskinens 
kraftenhet sitter ovanför undervagnen 

vilket underlättare service och automa-
tisk fettpump är standard. Fettpumpen 
slås automatiskt på eller av när man 
väljer verktyg. Därför finns det ingen risk 
att man glömmer slå av och att fett rinner 
ner på marken. Trots sin kompakta design 
och låga höjd finns det gott om plats un-
der kåpan för att kunna serva på ett enkelt 
sätt. Bandspänningshandtaget sitter lätt till 
och underlättar vid bandbyte. Betonghål-
tagarna som nyttjat sin nyinköpta maskin i 
snart två månader är nöjda över förväntan 
och hyllar enkelheten. Kapaciteten är god 
och rent generellt kan man säga att demo-
leringsroboten producerar vad man begär 
och lite till. På bygget i Nässjö har man 
använt den till att från att bila ner öpp-
ningar som först frisågats med väggsåg till 
att gräva schakt i trånga utrymmen. Med 
demoleringssroboten i sin maskinpark 
har man snabbt insett det ofantligt breda 
användningsområdet den besitter.
PATRIK SJÖGREN

Demoleringsroboten i full fart med att bila ner en utvändig trappa.
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Mindre damm och kortare borrtider 
med nya lättviktsborren
Den nya lättviktsborren från Tyrolit, 
Dry Drill Premium, DDL*** kräver 
minimalt tryck, minskar dammbild-
ning och förkortar borrtider. Den 
nya torrbearbetningsborren TYRO-
LIT DDL*** är det ideala verktyget 
för att installera kontakter och 
kopplingar samt för mindre håltag-
ningsarbeten.
En ny patenterad tillverkningsprocess från 
Tyrolit möjliggör en segmenttjocklek på 3 
mm i stället för 4 mm, vilket naturligtvis 
medför en minskning av borrens vägg-
tjocklek och vikt. 

Stora fördelar
Fördelarna med denna innovation är 
uppenbara: borren är mycket lättare än 
traditionella borrar. De tunnare segmen-
ten och den tunnare borrstommen betyder 
att mindre mängd material behöver tas 
bort. Förutom att borren kräver minimalt 
tryck, genereras också betydligt mycket 
mindre damm. Ansluter man dessutom 
en dammutsug uppnås en i stort sett 
dammfri miljö. Dessutom, den kanske 
allra största fördelen: Tyrolit DDL*** 
möjliggör avsevärt förkortade borrtider.  
Ny borrstomme minskar risk för fastkör-
ning. En annan viktig fördel är placeringen 

av dammöppningarna. De är placerade på 
borrstommens gavel vilket minskar risken 
för borren att köra fast, ett problem som 
kan uppstå när dammöppningarna i stället 
är placerade på borrstommens sidor.
TEXT: PATRIK SJÖGREN
FOTO: TYROLIT

Rapport från halvårsmötet
24 garvade håltagare från norr 
till söder samlades på Island för 
halvårsmötet/kurs. Vi startade vis-
telsen på denna ö med ett besök 
mitt i snöstormen på den Blå lagunen 
som är ett geotermiskt spa och en 
av de mest besökta attraktionerna 
på Island.
Det varma vattnet är rikt på mineraler som 
kiseldioxid och svavel och att bada i lagu-
nen sägs hjälpa många med hudsjukdomar 
som psoriasis. Efter incheckning på hotel-
let bar det av till Restaurang Reykjavik 
där man dukat upp en "Hot rock"-meny, 
vi fick in heta lavastenar som man sedan 
tillagade olika typer av kött, skaldjur mm. 
En annorlunda kulinarisk upplevelse.

Kurs i ställning och säkra lyft
Men besöket bestod inte bara av mat 
vi hade också heldagsutbildning i såväl 
ställnings- som säkra lyftkurs. Förutom 
dessa för håltagarna "måstekurser" består 
ju också våra halvårsmöten av det obliga-
toriska föreningsmötet. Här rapporterade 
styrelsen om vad som hänt under året. Hur 
läget ser ut på håltagningssidan i olika 

delar av landet diskuterades, årsmötet i 
samband med Bauma, mm. På kvällen 
besökte vi Restaurant Seafood cellar en 
trendig restaurang som specialiserat sig 

på havsrätter. Lördagen spenderades på 
buss runt den gyllene cirkeln ett måste för 
alla Islandsbesökare. Under turen gavs det 
mycket information om geologi, historia, 
konst och mytologi. Thingvellir-platsen 
för världens första parlament grundades 
930 e kr. Här möts också de europeiska 
och nordamerikanska kontinentalplattorna. 
Geysir dvs. heta källor och Strokkur som 
sprutar vatten till ca 30 meters höjd. Gull-
fors Islands mest berömda vattenfall och 
ett naturens under.
ANDERS ANDERSSON

Föreningens sekreterare Lars Sandström.
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1-fas borrmaskin för tuff borrning

Göran Foghammar demonstrerar hur förhållandevis lätt det går att borra Ø450 mm-borr med 1-fas.

Att borra större dimensioner såsom 
Ø400 och därutöver har mer eller 
mindre alltid krävt en hydraulborr-
maskin för att kunna tillgodose 
den kraft som går åt för att få en 
acceptabel borrsjunkhastighet. 
Med dagens högfrekvensteknik 
har Jerneviken tillsammans med 
maskintillverkaren Dr Bender tagit 
fram en borrmaskin Beluga RXL och 
RXH som med enbart 1-fas dvs. 220 
volt utan problem klarar dimensioner 
såsom Ø450-600 mm.
I och med att man använder sig av frekven-
somvandlarboxen Powerbox RX12 går det 
förståss även bra att nyttja sig av 3-fas om 
det finns tillgängligt. När demonstrationen 
gjordes inledde man med 1-fas och utan 
tvekan sjönk borret acceptabelt och utan 
någon krävande insats från håltagaren. 
Efter knappt fem minuters demonstra-
tion kopplade man om till 3-fas och då 
ökade borrsjunkhastigheten förståss. 
Dock var det mycket imponerande att se 
vad borrmaskinen var kapabel till och det 
finns helt klart ett användningsområde 
för detta. Frekvensomvandlarboxen är i 
standardutförande luftkyld, men det finns 
möjlighet till att på ett enkelt och snabbt 
sätt eftermontera vattenkylning. Med vat-
tenkylning klarar man utan tvekan att borra 
i utrymme med dålig ventilation eller att 
borra när sommarvärmen är som hetast. 
Inkommande ström som kan användas är 
både 1-fas och 3-fas.

Ljuddämpade stamblad
Jerneviken kommer under kommande år 
att mer eller mindre gå över till att sälja 
ljuddämpade stamblad som standard i 
sitt sortiment. Detta innebär att man som 
kund kommer att betala samma pris för 
en ljuddämpad sågklinga som för en kon-
ventionell sågklinga. Vad detta innebär 
för arbetsmiljön kan vem som helst räkna 
ut! Ljudnivån i samband med sågnings-
arbete kommer att sjunka från ca. 115 db 

till ca 75 db. Det som kommer att föra 
mest oväsen framöver är våtsugen. På 
arbetsplatsen kommer man att bespara 
andra hantverkare en massa missnöje då 
de slipper att använda hörselskydd och en 
eventuell slutkund kommer inte att störas 
lika mycket i sin dagliga verksamhet. Som 
kund till Jerneviken finns det alltså inte 
någon ursäkt i ekonomisk aspekt till att 
tacka nej till att få ljuddämpade stamblad 
för samma pris som en ”skrikande”.

Handsåg för wire
Ytterligare en nyhet från Jerneviken är att 
man är i princip klar med sin handsåg för 
wire. Därmed kommer man att få tillgång 
till en såg med möjlighet till att slippa 
förbisågning samt de fördelar en wiresåg 
har. Detta dock till en avsevärt lägre slita-
gekostnad än vid konventiell wiresågning. 
En annan nyhet är en ringsågsklinga med 
tre styrspår och ett drivhjul där kanten har 
fördjupningar. Tre styrspår ökar förståss 
upp stabiliteten och fördjupningar resul-
terar i mindre slirningar. Avslutningsvis 
kan vi inte låta bli att informera om en 
nyhet som faktiskt finns tillgänglig redan 
nu och som gått åt som smör i solsken. 
Vilken håltagare har inte problem med att 
hålla sin maskinpark ren? Alla företaget 
vill förståss att maskinparken skall vara 
skinande ren och fräscha så att de håller 
längre. Att hitta en rengöringsprodukt som 
klarar av den smuts som uppkommer i sam-
band med håltagningsarbete har inte varit 
lätt. Jerneviken har med sin Cleaner och 

Protector hittat en produkt som verkligen 
fungerar. Genom att spraya på Cleaner på 
maskine som är nedsmutsad och det går 
även att få ett bra resultat där betongslam-
met är fastbränt. Medlet skall verka i 15 
minuter och därefter högtrycksspolas ob-
jektet för bäst resultat. För att skydda och 
underlätta rengöring i framtiden sprayar 
man på Protector efter rengöring. Medlet 
finns att köpa i både 1 liters och 5 liters-
förpackning.
PATRIK SJÖGREN

Jernvikens nya trucktank klarar att trycka upp 
vattnet minst 6 meter. Du slipper att dra långa 
vattenslangar genom bygget.
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HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS
Box 2098, 550 02 Jönköping, Tel: 036-570 60 00, Fax: 036-570 60 10.

www.husqvarnacp.com

Copyright © 2009 Husqvarna AB (publ). All rights reserved.

Effektiv borrutrustning är i lika hög grad en fråga om hanterlighet och ergonomi, som kapacitet och anpassningsmöjlighet till olika borruppgifter. Det är 
när du slipper onödig ansträngning och tidsspill, både före och under själva arbetet, som man kan tala om effektivitet. Husqvarnas borrmaskin DM 340 är 
ett perfekt exempel på detta. Maskinen är smidig och effektiv, tack vare bl a LED-indikator som visar maskinbelastning, Elgard™ och funktionell ergonomi. 
Stativet DS 450 är lätt och kompakt och passar perfekt till DM 340. 
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