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HiB’s medlemslista
Tyrolit fokuserar på modularitet
Världspremiär för ny elsåg
Husqvarna premiärvisar
Nytt väggsågsskydd från Eurodima
Länktips och mässkalender
Husqvarna lanserar K760
Clipper släpper ny serie
Totaldiamanten öppnar ny avdelning i Hässleholm
Israeliskt företag kopierar Hydrostress sågräls
Smått & Gott, notiser från håltagningsbranschen
Lättviktare med stor slagkraft
Fniss! Roliga historier för håltagare
Marknadens starkaste 1-fas sug
Trailer för de stora sugjobben
Nedräkning inför håltagning och rivningsmässan Demcon
Vassa verktyg från Husqvarna
Luftrenare med ökad kapacitet
Ägarbyte i Småland
Ny teknologi ger effektivare verktyg
Miljövänligt rengöringsmedel
Ny återförsäljare för tyska Cedima
Våtsugen som gör rent hus
Ny generation av kontrollbox och optimerad väggsåg från Eurodima
Utnyttjar du fördelarna med ditt medlemskap i BI?
Ny metod för omsättning av borr
Hilti släpper sin största bilningshammare någonsin
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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

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

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

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

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

Borrmästar'n i Göteborg AB
Marieholmsvägen 10C, 415 02 GÖTEBORG
Tel: 0707-31 09 04  Fax: 031-99 03 27

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

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

Lekana Maskin AB
Garvaregatan 7, 665 32 KIL
Tel: 0554-401 01 Fax: 0554-402 26

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

(Diatrade) 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

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 medlemmar i fören-
ingen, 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

PRESSRELEASE O.DYL.
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LÄNKTIPS

MÄSSKALENDER

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

Maskinexpo, Barkaby flygfält, Stockholm
27-29 maj 2010

Demcon 2010, Infracity, Stockholm
9-10 september 2010

Exporent 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

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
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Tyrolit fokuserar på modularitet
Traditionsenligt ställer Tyrolit ut på 
byggmässan Bauma den 19-25 april 
och denna gång kommer företaget 
att fokusera på temat modularitet.
Komponenterna i det nya 
väggsågssystemet WSE1620 (motor, 
styrenhet och fjärrkontroll) kan användas 
i kombination med wiresåg WCE14 
för wiresågning eller tillsammans 
med den nya WX-växellådad för 
kärnborrning. Precis som med det 
populära och beprövade WX-systemet, 
kan ett enda system användas för tre 

olika tillämpningar. Ett viktigt inslag 
på mässan kommer vara de senaste 
nyheterna inom verktyg och maskiner. 
Kraftfulla premium-verktyg för borrning 
och wire samt snabba och därmed 
mer ekonomiska premium-verktyg för 
väggsågning. Fokus kommer även att 
riktas mot ett skräddarsytt program för 
robusta borrsystem. Företagets monter 
på Bauma återfinns i hall A1 monter 
131/226.
PATRIK SJÖGREN

Världspremiär för ny elsåg
Hilti satsar som tidigare på 
byggmässan Bauma och kommer 
att släppa en världspremiär 
under mässan. Det gäller den nya 
elektriska väggsågen DST-10E.
Inom maskinprogrammet kommer det 
även att presenteras en ny bensindriven 
kapmaskin med skärdjup upp till 150 
mm. Företaget har tagit fram en tung 
mejslingshammare TE3000-AVR som 

är avsedd för mejsling i betong- och 
asfaltsarbete mot golv. När det gäller 
diamantverktyg har man tagit fram en 
ny generation av diamantborr med ökad 
prestanda och livslängd. Equidist är en ny 
serie väggsågsklingor med positionerade 
diamanter för högsta sågkapacitet i hård 
betong.
PATRIK SJÖGREN

Husqvarna premiärvisar
Husqvarna satsar stort på Bauma 
och kommer att ha monterplats både 
inomhus och utomhus. Nyheterna 
som presenteras är många och 
en del av dessa går att läsa om på 
annan plats i denna tidning.
Vi tänkte dock gå igenom en del av 
de större nyheterna som kommer att 
presenteras på mässan. Demoleringsrobot 
DXR250 och DXR140 premiärvisas 
på mässan. DXR140 är den minsta 
demoleringsroboten i sin klass. I 
maskinväg kommer vi även att få se den 
nya högfrekventa elsågen WS482HF. 

Det är en väggsåg modell större med 
möjlighet upp till Ø1600 mm sågklinga. 
Borrmaskinen DM340 och borrstativet 
DS450 kommer även att visas upp. 
Företaget har även tagit fram en ny serie 
högteknologiska sågklingor. Därför 
är det inte allt för svårt att gissa att vi 
kommer att få se Diagrip "in action" på 
ett eller annat sätt. Den nya bensindrivna 
handkapen K760 med den nya tekniken 
X-Torq kommer säkert att få många 
uppmärksamma ögon på sig.
PATRIK SJÖGREN

De nya klingskyddet i serien  Safe 
Guard har dom mest praktiska egen-
skaperna. Ökad stabilitet, säkerhet, 
lättviktmaterial och enkel hantering. 
Företagets utvecklingsavdelning har 
uppnått en trendsättande konstruk-
tion.
Normen har varit lätt och stabil och det är 
uppfyllt. Förbättringen av klingskydden 
har varit ett intensivt projekt för utveck-
lings avdelningen. I samarbete med säl-
jarna och deras information om marknaden 
analyserades kraven och överfördes till 

Nytt väggsågsskydd från Eurodima
den bästa lösningen. Detta innebar några 
förändringar bl.a. ändrades materialet till 
lättvikt. Detta gjorde det möjligt att sänka 
vikten med hela 45% vilket förenklar 
hanteringen avsevärt. Safe Guards styv-
het erhålls genom speciell konstruktion av 
stålprofiler, plåt, aluminium och konsoller 
med höghållfast stål. Väggsågsskyddet för 
1600 mm väger 16 kg  mot tidigare 29 kg, 
800 mm väger endast 9,5 kg. Provlyft och 
se skydden premiärvisas på Bauma, Euro-
dima återfinns i hall A1 monter 405/500.
PATRIK SJÖGREN
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Husqvarnas nya kapmaskin 
K760 är det givna valet för alla 
håltagare som tänker på miljön. 
Lågemissionsmotorn X-Torq gör 
maskinen mer effektstark samtidigt 
som den är bättre för miljön. 
K760 ger upp till 75 procent lägre 
emissioner och förbrukar 20 procent 
mindre bränsle.
Husqvarnakapen K760 är en 
vidareutveckling av storsäljaren och 
föregångaren K750. Precis som sin 
föregångare är K760 utrustad med 
lågemissionsmotorn X-Torq. X-Torq är 
framtagen speciellt för tvåtaktsmotorer 
och innebär att man använder dubbla 
spolkanaler, en för ren luft, och en 
för bränsleblandad luft. En barriär av 
ren luft pressar först ut de förbrända 
gaserna varefter bränsleblandad luft 
spolas in. Resultatet är starkare motor, 

Husqvarna lanserar K760

K760 gör jobbet effektivt tack vare den kraftfulla motorn och robusta konstruktionen.

motorn och en robust och beprövad 
konstruktion. Den är också behagligare 

bättre bränsleekonomi 
och kraftigt sänkta 
emissioner. Upp till 
75 procent jämfört 
med konventionella 
tvåtaktsmotorer. -Det 
kan låta motsägelsefullt, 
men X-Torq gör 
kapmaskinen starkare 
för användaren samtidigt som 
den är snällare mot miljön, säger Håkan 
Aldén, produktchef för kapmaskiner.

En kap att lita på i alla lägen
-K760 är en kap att lita på i alla lägen 
säger Håkan. K760 lämpar sig för kapning 
av betong och sten vid ombyggnader, 
renovering och nyproduktion, mindre 
håltagningsarbeten och justering av 
fönster- och dörröppningar samt vid 
viss rör, asfalt- och metallkapning. 
Den gör jobbet effektivt utan krångel 
eller stillestånd tack vare den kraftfulla 

att arbeta med eftersom den är 
ergonomiskt utformad, har låg vikt 
och låga handtagsvibrationer. Den 
ger också en bättre arbetsmiljö tack 
vare dammhanteringssystemet DEX, 
som minimerar mängden damm 
kring användaren. Under kåpan på 
K760 ryms en viktig teknisk nyhet. 

Active Air Filtration är ett högeffektivt 
filtersystem som nu blivit ännu 
effektivare. Den nya generationen 
av Active Air Filtration innehåller 
ett helt nytt centrifugalmunstycke 
som ökar reningsgraden, och ett 
nytt pappersfilter med dubblad yta, 
vilket ökar filterlivslängden till cirka ett 
års driftstid vid torrkapning. Det nya 
filtersystemet innebär fördelar för både 
användare och servicepersonal. Ett 

effektivare filter innebär att kapjobbet blir 
snabbare utfört eftersom motoreffekten 
bibehålls samt att serviceintervallerna 
blir längre och servicekostnaderna 
minskar drastiskt.
TEXT: PATRIK SJÖGREN
FOTO: HUSQVARNA
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Clipper lanserar ett helt nytt 
sortiment borrutrustningar. Det 
nya sortimentet omfattar borrstativ 
och borrmotorer för professionella 
håltagare och hantverkare. De 
nya borrstativen är tillverkade 
i aluminium och har en stabil 
konstruktion som ger exakt borrning 
med hög precision i kombination 
med låg vikt.
Borrstativets matarhus är försett med 
justerbara styrrullar som gör det enkelt 
att kompensera för rullarnas förslitning. 
Matarpelaren på vissa modeller är 
svängbar i 360°, vilket gör att borrning 
kan göras i valfri riktning från stativfoten. 
Stativen finns i flera olika utföranden 
med vakuum- eller skruvfot och för olika 
borrdiametrar från 80 till 400 mm.

Inbyggt lasersikte
Samtliga borrstativ har inbyggt 
lasersikte, vattenpass och bärhandtag. 
Matarhandtaget kan även användas för 
stativets skruvar och bultar varför inga 
extra verktyg behövs. De större stativen 
är försedda med transporthjul. Det 
nya sortimentet borrmotorer omfattar 
handhållna motorer och motorer för 
användning i borrstativ. Samtliga 
borrmotorer har motorhus i aluminium 
för att ge lägsta vikt. De handhållna 
motorerna finns i olika utföranden med 
effekt på 1,5–2,2 kW och med 2 eller 
3 hastigheter och kan användas för 
våt- eller torrborrning med borrkronor 

Clipper släpper ny serie

Handhållen kärnborrmaskin från Clipper med motorhus av aluminium för lättare vikt.

med 15–200 mm i diameter. De kan fås 
med pistolhandtag på sidan eller med 
handtag baktill och kan även användas i 
borrstativ.

Omfattar flera olika modeller
Sortimentet borrmotorer som är speciellt 
avsedda för borrstativ omfattar flera olika 
modeller med 3 hastigheter och med 
effekt på 3,0–5,2 kW och används med 
borrkronor med 30–500 mm i diameter. 

Motorerna har standardinfästning och 
passar de flesta borrstativ. Samtliga 
borrmotorer levereras i en kraftig 
transportväska. I sortimentet ingår även 
ett brett sortiment borrkronor för olika 
användningsområden samt adaptrar och 
anslutningar.
TEXT: PATRIK SJÖGREN
FOTO: NORTON/CLIPPER

Totaldiamanten öppnar
ny avdelning i Hässleholm
Ett av Nordens största håltagningsföretag 
utökar nu sin verksamhet med en ny 
avdelning i Hässleholm. Platschef för den 
nya avdelningen blir Patrik Gustavsson, 
som har arbetat för företaget i Malmö 
sedan år 2000. Företagets chef i Malmö, 
Tommy Alber, utses samtidigt till VD 
för TOTAL Diamanten i Sverige AB. 
Totaldiamanten som grundades 1992 
är Danmarks största håltagningsföretag 
med 40 håltagare varav 10 av dessa är 
verksamma i Sverige. Huvudkontoret är 
beläget i Tåstrup utanför Köpenhamn.
PATRIK SJÖGREN

Israeliskt företag kopierar Hydrostress-sågräls
Det finns numera ett israeliskt företag 
som gör kopior av sågrälsarna från Hy-
drostress. Tillverkaren påstår att sågräls 
är starkare än originalet, men något 
tyngre (2 metersrälsen väger 25 kg). Räl-
sen tillverkas av samma aluminium som 
används inom den israeliska militären. 
All tillverkning och montering sker i Is-
rael och det utlovas både god prestanda 
och kvalité fast till ett lägre pris.
PATRIK SJÖGREN
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Smått & Gott

Centralavtal mellan
HiB och Sverige Bygger
HiB har ingått ett centralavtal som gör 
det möjligt för organisationens medlem-
mar att teckna ett förmånligt avtal med 
Sverige Bygger för att ta del av deras ut-
bud av bygginformations- och marknads-
föringstjänster. Sverige Bygger erbjuder 
bland annat en kontinuerlig översikt 
över byggmarknadens alla byggprojekt, 
byggföretag, anbud och upphandlingar. 
De hjälper även företag med olika typer 
av marknadsföringstjänster. För mer in-
formation hänvisas HiB:s medlemmar till 
Ulrika Stjärna direkttelefon 0650-94130.

Årsmöte på Sky City
Torsdagen den 22 april kl.08.30 äger 
föreningens årsmöte rum på Sky City och 
Arlanda Conference & Business Center. 
Sky City är beläget mellan terminal 4 
och 5 på Arlanda flygplats. Ingången till 
konferenscentret är på gatuplanet gate 
3, samma våningsplan som alla butiker 
och alldeles intill rulltrappan/trappan till 
Radisson Blue Sky Hotel. Aktuell konfe-
renslokal är Mc Donell-Douglas.

Kaffebuffé serveras från kl.07.45 och års-
mötet börjar kl.08.30 och beräknas vara 
avslutat kl.11.00. På mötet kommer för-
utom sedvanliga årsmötesförhandlingar 
även föreningsinformation såsom utbild-
ningsfrågor att behandlas. Representant 
från BRIM kommer att finnas på plats för 
att informera och svara på försäkrings-
frågor. Utöver detta kommer det även att 
informeras om Bauma-resan. 

Mötet är öppet för medlemmar och det 
är förstås inget tvång att man även måste 
följa med till Bauma. Antalet deltagare 
som följer med till Bauma är 70 personer 
så varför det finns goda förhoppningar 
om ett riktigt välbesökt årsmöte.

Cutting-Pro Competition
Den prestigfulla internationella håltag-
ningstävlingen som arrangeras av Tyrolit 
är tillbaka. Nationella uttagningstävlingar 
kommer att pågå under 2010 för att av-
slutas med en internationell final 2011. 
Under senaste tävlingen deltog över 
600 personer. Första deltävlingen hölls i 
början av februari i Milano (Italien) och 
därefter går turnén vidare till nästa land.

HTC öppnar utbildningscenter
HTC har slagit upp dörrarna för ett nytt 
kund och utbildningscenter i Söderkö-
ping. Den stora samlingssalen har plats 
för mer än 50 personer och det finns en 
modern restaurang att tillgå. Utöver detta 
finns det även 500 m² där man kan prova 
företagets olika maskiner.

Ny säljare på Eurodima
Tommy Bergenholt som tidigare arbetat 
på Tyrolit återfinns numera hos Eurodima 
och ansvarar för försäljning och kundsup-
port över hela landet. Med erfarenhet som 
egen företagare inom håltagning mellan 
åren 1983-2006 har han stora kunskaper 
inom både maskin och verktyg. Tommy 
har under våren varit på plats på huvud-
kontoret i Österrike och genomgått intern-
utbildning.

Ny påse för vått
Pullman-Ermator har vidareutvecklat 
sina dammsugspåsar som används inom 
håltagning. Den nya påsen är nu mer op-
timerad för våt och slamsugning. Slam-
påsen är utvecklad  för att rena slam, men 
ändå släppa igenom vatten på ett effektivt 
sätt. Påsarna levereras i 5-pack.

Fortsatt hög arbetslöshet
Arbetslösheten inom byggnadsbranschen 
är fortsatt hög och ligger nu på runt 14%. 
Jämfört med förra året är det en ökning 
med nästan 3%.

Byggnads tappar medlemmar
Under februari tappade Byggnads 533 
medlemmar och jämfört med samma pe-
riod förra året är tappet 440 medlemmar. 
Antalet hel och halvbetalande medlem-
mar är nu sammanlagt 81541.

All-inclusive
Leverantören Hilti erbjuder sina kunder 
ett vettigt alternativ när det är dags att 
köpa maskiner. Som kund erbjuds man 
en fast månadsavgift som täcker både 
maskin, service och reparationskostna-
der. Bokföringen underlättas och det blir 
mindre adminstrativt arbete. Hilti har valt 
att kalla denna "all-inclusive" för "Fleet 
Management".

Vad kostar en anställd?
En håltagare som har 155 kronor per 
arbetad timme kostar sin arbetsgivare 
c:a 275 kronor. Detta inkluderar då av-
gifter enligt lag och försäkringar enligt 
avtal samt semesterlön enligt lag. Denna 
kostnad uppgår till 89 kronor och då till-
kommer kostnad för betalda röda dagar, 
arbetstidsförkortning och sjuklön som 
beräknas till c:a 25 kronor. Arbetskläder 
och arbetsskor för håltagningsbranschen 
kostar i genomsnitt c:a 6 kronor per ar-
betad timme. Detta medför att en anställd 
kostar arbetsgivaren c:a 46.200 kronor 
per månad och då tillkommer förstås 
kostnad för leasingbil, maskiner, mobil-
telefon m.m.

F-skattsedel vid köp
Observera att f-skattsedeln endast har be-
tydelse vid köp av tjänster, dvs. en köpare 
av en vara kan inte bli skyldig att betala 
sociala avgifter eller dra preliminärskatt 
på ersättningen för varan även om sälja-
ren inte har f-skattsedel.
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Kompakt design, stor slagkraft och 
perfekt för demoleringsarbeten 
i trånga utrymmen. Nu lanserar 
Husqvarna sin andra maskin, 
DXR 250, i det nya sortimentet av 
fjärrstyrda rivningsmaskiner. -Det 
är marknadens starkaste maskin 
i sin storleksklass, säger Thomas 
Nilsson.
Husqvarna lanserade 2009 sin första 
fjärrstyrda rivningsmaskin, DXR310. 
Nu är det alltså dags för nummer två i 
det nya sortimentet. DXR250 är precis 
som DXR310 utvecklad med tydligt 
användarfokus. Förhållandet mellan vikt 
och effekt är optimerat så att maskinen 
är kraftfull men ändå lätt. En fast bom 
gör maskinen kompakt och bidrar till 
den låga vikten på 1620 kilo. Den låga 
kroppen gör att man har fri sikt över 
maskinen när man jobbar, vilket gör 
arbetet både effektivare och säkrare.

Efterfrågan finns
-Vi har tagit fram vår nya robot eftersom 
vi vet att det finns en efterfrågan på 
en maskin i den här storleksklassen. 
DXR250 är kompakt och smidig att 
jobba med, den väger bara 1620 kilo och 
effekten är 18,5 kilowatt. Man kan även 
få hela 22 kilowatt som option, säger 
Thomas Nilsson, Business Manager 
Demolition Equipment, Husqvarna 
Construction Products. Bottenplattan på 
DXR250 är gjuten i ett stycke, för bästa 
möjliga viktfördelning och balans. Plattan 
integrerar detaljer såsom infästningar, 
lyftöglor och LED-strålkastare, vilket ger 
oslagbar hållbarhet och bättre arbetsljus. 
Den har praktiska schaktblad, vilket gör 
underredet kortare och konstruktionen 
stabil. Det gör roboten enklare att 
manövrera i trånga utrymmen och att 
transportera.

Lättviktare med
stor slagkraft

En fast bom gör maskinen smidig och kompakt och bidrar till den låga vikten på 1620 kilo.

Hög verkningsgrad
Andra tekniska nyheter är en elfläkt, 
som ger effektiv kylning och elektrisk 
proportionalstyrning av hydraulpumpen, 
vilket innebär att maskinens tryck styrs 
på ett effektivt sätt. Resultatet är en 
maskin med hög verkningsgrad och 
minsta möjliga värmeförluster. I likhet 
med DXR310 är roboten enkel att serva 
och underhålla. Den egenutvecklade 
fjärrkontrollen med blåtandsteknologi 
är marknadens mest lättanvända, med 
en tydlig display som exempelvis 

inomhusarbeten och demoleringsarbeten 
i trånga utrymmen, t.ex. pålningsarbeten. 
Premiär för den nya roboten blir det på 
World of Concrete i USA i februari och 
leveranser kan ske från och med början 
av samma månad. Och det kommer ännu 
mer. Redan till våren lanserar Husqvarna 
ytterligare en robot, DXR140.
TEXT: PATRIK SJÖGREN
FOTO: HUSQVARNA 
 

visar i klartext när 

olika serviceåtgärder ska genomföras. 
Styrsystemet är anpassat för att klara 
tuffa demoleringsmiljöer med mycket 
vibrationer, betongdamm och vatten.

Lämpar sig väl för inomhusarbete
DXR250 lämpar sig för arbete med så 
kallad lätt demolering, känsliga miljöer 
inom exempelvis processindustrin, 
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Att vara gift med
en skånska
Tre män satt och skröt över vilka 
uppgifter och krav de hade på sina
fruar.

Den första mannen hade gift sig med 
en kvinna från östkusten och han hade
bestämt ställt krav att hon skulle 
sköta disken och städa huset.
Det tog ett par dagar utan att han såg 
något, men på tredje dagen kom han
hem till ett rent hus med disken diskad och 
undanställd.

Den andra mannen berättade att han 
hade gift sig med en kvinna från norra
Sverige. Han hade gett frun tyd-
liga order att det var hennes uppgift att
sköta all disk, matlagning och städning.
Första dagen såg han inga resultat, 
andra dagen såg han att det blivit
lite bättre. Tredje dagen såg han att huset 
var välstädat, disken klar och det stod en
vällagad middag på bordet.

Den tredje mannen hade gift 
sig med en kvinna från Skåne.
Han hade sagt till henne att hennes 
plikter var att hålla huset välstädat,
diska, klippa gräsmattan, sköta tvät-
ten och varm mat skulle stå på bordet
varje dag. Han sa att första dagen såg han 
ingenting, andra dagen såg han heller
ingenting. På tredje dagen hade svullnaden 
lagt sig så pass att han kunde se lite på
ena ögat.

Ur dagboken...
I fredags åkte jag in till stan 
för att köpa lördagsgodis på
Systembolaget. Jag var där inne i cirka 
10 minuter. När jag kommer ut står en 
polis rätt utanför entrén och skriver en
parkeringsbot.

Jag går fram till honom och säger: 
- Kom igen nu, var lite schysst och 
riv lappen?! Snälla, har du inget
viktigare att göra en fredagseftermiddag? 
Han ignorerade mig totalt och fortsatte 
skriva.

Jag kallade honom för skrivbords-
ryttare och sa att han säkert var bög
också! Han gav mig en blick och skrev 
oberört ut en ny bot för att bilen hade
slitna vinterdäck?! Då kallade jag 
honom för din lilla djävla hästskit! 
Han skrev klart den andra boten och 
satte den tillsammans med den första på
vindrutan och började på en tredje.

Så här höll det på i ungefär 10
minuter. Ju mer jag skrek åt honom, 
desto fler böter skrev han utan att
säga ett enda ord. Därefter gick 
jag vidare till min bil, som stod 
i parkeringshuset 200 meter
därifrån.

Fniss... Fräckisen!
En liten diskret gubbe kom smygande 
in i kyrkan efter gudstjänsten och ville 
bikta sig.

-Det är nämligen så att min hustru böjde 
sig fram över frysboxen och när hennes 
kjol gled upp då brast det för mig. Jag drog 
upp kjolen, ner med trosorna och satte på 
henne allt jag orkade.

-Det är ingen synd att ha det trevligt med 
frun, helt naturligt svarade prästen. Gub-
ben tackade och gick lättad därifrån.

Efter en stund kom en försynt gumma och 
ville även hon ha syndernas förlåtelse. Jo, 
igår när jag böjde mig fram över frys-
boxen, kom min gubbe och satte på mig. 
Jag skäms så! -Det är inget att skämmas 
för svarade prästen, din man har nyss varit 
här och jag sade att man måste ha trevligt 
inom äktenskapet.

-Så då är vi fortfarande välkomna till 
kyrkan? -Javisst, svarade prästen. -
Det var skönt att höra, sa gumman 
för på Willys är vi inte välkomna
längre.

Badkarstestet
Under ett besök på ett mentalsjukhus 
frågade jag psykiatridirektören hur 
man kan avgöra huruvida en patient 
borde institutionaliseras eller inte.

-Jo, sade direktören, vi fyl-
ler ett badkar med vatten.
Sedan erbjuder vi patienten en te-
sked, en tekopp och en hink.
Han/hon ombeds att tömma badkaret.

-Jag förstår, sade jag, en normal person 
skulle använda hinken för att den är större 
än teskeden och koppen!

-Nej, svarade direktören, en normal person 
skulle dra ut proppen. Önskar du en säng-
plats närmast fönstret?

Tryck ej på fel knapp
På flyget till Chicago hade en herre ett 
antal gånger försökt att gå på toaletten, 
men det var hela tiden upptaget och 
blev alltmer förtvivlad. Flygvärdin-
nan såg mannens problem och tyckte 
synd om honom. Min herre, sa hon.
Ni kan få låna damernas om ni lovar att 
inte röra knapparna där inne. Mannen 
gjorde det som han var tvungen att göra 
och medan han satt där uppmärksammade 
han de där knapparna som han hade lovat 
att inte röra.

Varje knapp var identifierad med bok-
stäver: VV, VL, PP samt en röd knapp 
med bokstäverna ATB. Han funde-
rade en stund. Vem skulle få veta om 
han tryckte på knapparna. Han tryckte 
på VV. Då spolades varmt vatten försik-
tigt i baken. Vilken härlig känsla, tänkte 
mannen. Herrarnas toalett hade minsann
inga sådana trevliga förnödenheter.

Han tryckte därefter på knappen med 
bokstäverna VL. Varmvatten ersattes med 
varm luft som mysigt torkade bakdelen. 
När varmluften tog slut, tryckte mannen på 
knappen PP. En smärre puder puff smekte 
då hans ända samtidigt som en doft av 
vår började spridas i rummet. Vilken helt 
underbar känsla tänkte mannen och njöt i 
fulla drag. Damernas toalett var verkligen 
mer än bara en toalett. Det var ett helt rum 
fyllt av kärlek, omtanke och ödmjukhet.

När puderpuffen var avslutad kunde han 
inte motstå frestelsen att trycka på ATB-
knappen. Jag kommer att vara i extas, 
tänkte han. Helt otroligt och förberedde 
sig på en totalupplevelse. Sedan blev allt 
helsvart. När mannen vaknade till liv 
igen låg han på ett sjukhus i Chicago.
En sköterska tittade ner på honom 
med ett snett leende på munnen 
-Vad hände egentligen frågade mannen? 
-Ni tryckte på för många knappar sva-
rade sjuksköterskan. Den sista dvs. röda 
knappen det är en automatisk tampong 
borttagare. Er penis ligger under kudden, 
herrn!

Sextrakasserad
Johan gick bort till sin kvinnliga kollega 
på jobbet och sa: -Åh vad ditt hår luktar 
gott idag! Kvinnan blev rasande och gick 
raka vägen in till chefen och talade om att  
hon hade blivit sextrakasserad.  Chefen 
frågade vad som hänt. -Benny sa att mitt 
hår luktade gott.  -Men, vad är det för far-
ligt med det, frågade chefen. -Vad som är 
farligt med det fräser kvinnan. Johan är ju 
för fan dvärg!
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JCH Machine & Tools delägt dot-
terbolag till Jerneviken har inlett 
nytt samarbete med en av Europas 
största tillverkare av stoftsugar. Sor-
timentet är allt från små våtsugar 
till stora sugcontainrar. Årets största 
nyhet för företaget är en 1-fas sug 
vid namn Dust Fighter 630.
Dust Fighter 630 är marknadens starkaste 
1-fas sug med en luftvolym på 630 liter 
per timme (175 liter per sekund). Luft-
volymen visar sig vara av största vikt 
vid val av stoftsug. Ju högre värde desto 
bättre kapacitet för slipdamm som t.ex. 
kan uppkomma i samband med slipning 
av golv. Sugen är utrustad med filtrering 
som klarar den hårda Europaklassningen 
och kan även utrustas med s.k. asbest-
filter efter behov. Dammupptagningen i 
standardfiltren är 99,9 % och sugen har 
automatisk/kontinuerlig filterskakning. 
Sugen samlar upp stoftet i ett hjulför-
sett kärl som kan utrustas med separat 
dammsäck om man vill.  Det går också 
att köra slipdammet rätt ner i kärlet utan 

säck. Transporten av tunga dammsäckar 
försvinner därmed helt och hållet.  Man 
kopplar helt enkelt loss stoftkärlet från 
sugen och drar kärlet likt en dragkärra till 
byggcontainern. Där tippas kärlet direkt 
eller så lyfter man ut dammsäcken. Som 
standard har sugen automatisk filterskak-
ning, vilket gör att den inte tappar någon 
sugkraft under pågående arbete. Utan 
filterskakning bäckar filtert normalt igen.  
Filtren är extremt tåliga och hållbara samt 

Marknadens starkaste 1-fas sug

klarar vattentvätt vid behov. Utöver detta 
är sugen utrustad med snabbkopplingar för 
slanganslutning, evakueringsuttag för ut-
blåsluften samt stora rejäla luftgummihjul 
som underlättar transporten i exempelvis 
trappor. Sugen är mycket robust och är 
trots sin vikt på 55 kg mycket enkel att 
förflytta och handhava.
TEXT: PATRIK SJÖGREN
FOTO: JCH MACHINE & TOOLS

En av marknadens starkaste 1-fas sugar som suger 175 liter luft i sekunden med automatisk filtermatning.

Stort munstycke för rejäla slangar!

Trailer för de stora sugjobben
Dust Fighter Trailer är en revolutio-
nerande nyhet för alla som har större 
slipjobb. Produkten är självklart även 
en mycket bra produkt för uthyrare, 
då den kan vara svår för enskilda 
företagare med mindre slipuppdrag 
att få ihop rent ekonomiskt.
DF Trailer är ett bilsläp med totalvikt på 
2700 kg och fodrar E-körkort. Totalt har 
DF Trailer 6 stycken sugturbiner som till-
sammans har en effekt av 7,2 kW.  Luftflö-
det på denna sugtrailer är 1260 m3/timme 
(350 liter/sekund). En enorm kapacitet! 
Till trailern kan man direktansluta upp till 
tre golvslipmaskiner med långa sugslangar.  
När trailerns container  som rymmer 1700 
kg är full, körs den till deponeringsstället 
och tippas med hjälp av den inbyggda 

hydrauliska anordningen.  Denna trailer 
kan spara en hel del tid för användaren då 
man normalt avverkar enorma mängder 
slipdamm vid t.ex. golvslipningsarbete. 
Här kommer man ifrån mestadelen av 
tömningsarbetet och man slipper avbryta 
sitt arbete flera gånger per dag då man 
normalt byter säckar i sin stofthanterare. 
Containern rymmer 3 m³ totalt. Självklart 
har den automatisk och kontinuerlig filter-
skakning för att undvika att filtern bäckar 
igen. Dammupptagningen i standardfiltren 
är 99,9 %.
TEXT: PATRIK SJÖGREN
FOTO: JCH MACHINE & TOOLS

Dust Fighter Trailer med luftflöde på 1260m³/tim.
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Nedräkning inför håltagning och
rivningsmässan Demcon
Branschens "rivigaste" mässan 
äger rum den 9-10 september 
2010 och nedräknings har i allra 
högsta grad startat. Mässytorna 
är snart fullbokade och de tyngsta 
leverantörerna kommer att finnas 
på plats.
Jan Hermansson som är ansvarig för 
mässan säger så här: "Vår huvudsakliga 

Utvalda utställare 
Brokk
Bobcat
Dustcontrol
Eurodima
Hilti
HTC
Husqvarna
Jack Midhage
JCH Machines & Tools
Jerneviken
Levanto
Matek
Pullman-Ermator
Saint Gobain-Abrasives
Scanmaskin
SDC (Swedish Diamond Tool Cons.)
Tyrolit

sysselsättning är att 
producera bransch-
tidningar. Men vi 
hade oerhört kul 
när vi hade vår 
egen mässa 1998 
och 2000. Vi har 
också fått många 
påstötningar från 
branschen att ar-
rangera en liknande mässa igen. Nu kan 
vi inte hålla oss längre" avslutar Jan.

Det finns 3000 m² invändigt och 5000 m² 
utvändigt! Vi har gjort en snabb genom-
gång av de leverantörer som är intres-
santa för renodlade håltagningsföretag. 
För komplett lista hänvisar vi till mässans 
hemsida (www.demcon.se).
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Vassa verktyg från Husqvarna
Diamantverktyg som skär 
snabbare och håller längre än 
konventionella klingor. Så kan 
Husqvarnas premiumklingor 
Diagrip sammanfattas. Nu erbjuder 
Husqvarna ett komplett sortiment 
som omfattar verktyg för såväl 
kapmaskiner, ringkapar, väggsågar, 
golvsågar som borrmaskiner.
Husqvarna väggsågsklingor, som var de 
första produkterna med Diagrip-teknik, har 
blivit väldigt populära och efterfrågade. 
Nu har företaget vidareutvecklat tekniken 
och utökar sortimentet med verktyg för 
fler applikationer. Kapmaskiner, mindre 
golvsågar, ringkapar och borrmaskiner 
kommer från och med i vår att kunna 
utrustas med de nya premiumverktygen. 

Optimal fördelning av diamanterna
Diagrip innebär att diamanterna fördelas
optimalt i segmentet, vilket ger varje 
diamant maximal effektivitet. Till 

skillnad från traditionella tekniker 
innebär den optimala, tredimensionella 
distributionen av diamanterna i Diagrip-
segmentet att diamanterna hela tiden 
friläggs. Resultatet är klingor med 
överlägsen prestanda, ökad livslängd och 
en snabb och smidig avverkning.

Hög avverkning som underlättar
Husqvarnas mål är att få fram 
diamantverktyg med hög avverkning 
som underlättar operatörens arbete. 
För handhållna produkter har det ännu 
större betydelse att avverkningen är 
hög eftersom operatören med handkraft 
ska mata in verktyget i betongen. Med 
Diagrip-verktyg tar man sig problemfritt 
igenom även den allra tuffast armerade 
betongen. Husqvarnas Diagrip-teknik 
har använts i stenindustrin som kräver 
starka, effektiva och pålitliga verktyg 
för att såga i hårda material. Nu har 
alltså tekniken förfinats och optimerats 
för byggbranschen. De nya verktygen 
lanseras på Europamarknaden med start 
i vår.

Fördelar med Diagrip
Skärhastigheten är högre och uppmätts 
till 20-30%. Avverkningen är mer 
jämn och stabil samt att vibrationerna 
minskar. Den optimala fördelningen av 
diamanterna ger en ökad effektivet och 
längre livslängd. Håltagning i kraftigt 
armerad betong går avsevärt smidigare.
TEXT: PATRIK SJÖGREN
FOTO: HUSQVARNA

Verktyg med Diagrip-segment skär snabbt och 
smidigt genom alla typer av byggmaterial, 
inte minst i kraftigt armerad betong. Formen 
på segmentet ger en snabb, jämn och stabil 
avverkning utan vibrationer.

Diamanterna fördelas optimalt i segmentet och 
hålls kvar längre. Det ger klingor och borrkronor 
med överlägsen prestanda, ökad livslängd och en 
snabb och smidig avverkning.

Nu omfattar Diagrip-sortimentet även
borrapplikationer.

Luftrenare med ökad kapacitet
Dustcontrol lanserar nu en 
uppföljare till den mycket populära 
AirCube. AirCube 500 har ett flöde 
på 500³ per timme och har lägre 
ljudnivå än föregångaren.
Förfiltret har dubbelt så stor area än 
den tidigare modellen samt att det lätt 
går att byta utan att öppna enheten. 
Mikrofilterarean är på 4,2 m² och har 
en ny design som gör att bytet av filtret 
blir dammfritt. Mikrofiltret har längre 
livslängd tack vare rensning när enheten 
skakas. Den nya modellen är stapelbar 

och har ett handtag som man kan linda 
sladden runt för att undvika sladdtrassel. 
Den är också utrustad med inbyggt 
eluttag för inkoppling av t.ex. elverktyg 
eller annan elutrustning dock maximalt 
2000 W. Luftrenaren väger totalt 13 kg 
och har yttermåtten 380x340x495 mm.
PATRIK SJÖGREN

Ägarbyte i Småland
Smålands Betonghåltagning med 
avdelningar i både Karlskrona och 
Oskarshamn har fått nya ägare. 
Oskarshamns-avdelningen ägs numera 
av Oskustens Riv & Sanering och 
avdelningen i Karlskrona ägs numera av 
Nilssons Mark & Diamant. I Karlskrona 
har man 9 anställda håltagare. I samband 
med ägarbytet har man satsat på nya 
fräscha lokaler. Arbetsområdet inriktar  
sig på orter såsom Alvesta, Växjö, 
Ronneby, Karlshamn, Karlskrona m.m. 
säger Jan Hansson.
PATRIK SJÖGREN
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Miljövänligt rengöringsmedel
Liquid Hammer är en produkt som 
utvecklades i USA under 1990-talet. 
Istället för att använda aggresiva 
syror önskade man en miljövänlig 
och biologiskt nedbrytbar vätska 
som var högeffektiv utan krav på 
verktyg. Samtidigt fick vätskan 
inte förstöra några ytor såsom 
aluminium eller gummi.
Produkten är helt fri från syrans 
traditionella biverkningar och 
dessutom långt mer effektiv. Vätskan 
innehåller aktiva ämnen som bryter ned 
molekylerna som binder ihop cementen 

med sand och vatten.  Man blandar med 
vanligt vatten till önskad styrka och 
medlet påförs som skum med hjälp av en 
speciell doseringsutrustning. Skummet 
verkar sedan mellan 20 och 45 minuter 
innan man grundligt rengör med t.ex. 
högtryckstvätt eller vatten och borste. 
Svårt angripna ytor kan appliceras ett 
flertal gånger. Eftersom produkten är 
oskadlig för miljön kan den ledas direkt 
ut i dagvattenbrunnen. Produkten finns 
i förpackningar om 5, 20, 200 och 1000 
liter.
PATRIK SJÖGREN

Kraftfullare maskiner och den övriga 
utveckling inom betongområdet krä-
ver också kraftfullare verktyg. För 
att möta de allra högsta kraven som 
finns hos våra professionella använ-
dare och för att kunna erbjuda de 
allra bästa verktygen, har Tyrolit 
utvecklat en helt ny teknologi, TGD. 
Diamantverktyg som utvecklats med 
hjälp av denna teknologi genomför 
betonghåltagning snabbare, effekti-
vare och mer ekonomiskt.
TGD är en helt ny typ av teknologi utveck-
lad av Tyrolit. Med hjälp av denna placeras 
diamantkornen optimalt i segmenten, vil-
ket gör att verktyget behåller en konstant 
hög prestanda under hela livslängden. 
Detta förbättrar i sin tur skärhastigheten 

och ger längre serviceintervaller samt 
ökar mångsidigheten avsevärt samtidigt 
som alla potentiella variationer i prestanda 
elimineras.

Övertygande fördelar
Den nya teknologin riktar sig främst till 
den professionella användaren som kräver 
ett högpresterande verktyg för alla applika-
tioner. Innovationen tillhandahåller en rad 
fördelar för kunden. Arbetstiden minskas 
tack vare snabbare borrning och sågning, 
lägre verktygskostnader som ett resultat 
av längre serviceintervaller, servicekostna-
derna sjunker pg.a. minimal maskinbelast-
ning. Dessutom ökar verktyg med  TGD-
teknologi effektiviteten eftersom de har en 

Ny teknologi ger effektivare verktyg

universell användning och även fungerar 
utmärkt vid speciella applikationer som 
sker under extrema arbetsförhållanden.

Även för golvsågklingor
Premium golvsågsklingor lanseras nu med 
den nya teknologin. Premium väggsågs-
klingor med TGD visas på Bauma 2010. 
Dessutom utvecklas och testas just nu en 
rad andra diamantverktyg med TGD-tek-
nologi. TGD-teknologin har utvecklats i 
företagets egna forsknings- och utveck-
lingslaboratorier och har optimerats för 
respektive applikations möjligheter.
TEXT: PATRIK SJÖGREN
FOTO: TYROLIT

Ny återförsäljare 
för tyska Cedima
RSW Tools med kontor och lager i 
Ljusdal är numera återförsäljare för 
tyska Cedima. Cedima tillverkar både 
maskiner och diamantverktyg samt har 
ett komplett sortiment. RSW Tool är 
även återförsäljare av danska Hycon som 
bl.a. har handhållna maskiner för bilning, 
kapning och borrning i sitt sortiment. 
Cedima ställer ut på Bauma och återfinns 
i hall A1 monterplats 325/424.
PATRIK SJÖGREN

Väggsågsklingor med TGD-teknologin visas på Bauma.
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Våtsugen som gör rent hus
Pullman-Ermator utvecklar kvalitets-
maskiner för byggbranschen och har 
i ett flertal år tillverkat en våtsug som 
är speciellt utvecklad för håltag-
ningsbranschen. Våtsugen har alltid 
varit gedigen och stryktålig samt an-
passad för den miljö en håltagare är 
verksam i. Nu har företaget tagit ett 
steg längre och utvecklat våtsugen 
ytterligare ett snäpp.
W70P ingår i maskinserien W-line som 
tillhör marknadens mer robusta och 
pålitliga våtsugar. Majoriteten av godset 
i våtsugen är rostfritt stål och utan tvekan 
är den avsedd för de absolut tuffaste 
arbetsuppgifterna. Det har möjliggjorts 
bl.a. genom den unika kombinationen av 
både filter och flottör, vilket gör att där 
enklare våtsugar bara tar vatten tar W70P 
in även betongslam, oljor och skärvätskor. 
Våtsugen är enkel att arbeta med och 
tömningspumpen sparar din rygg.

Lyssnar på kundens behov
Tillverkaren har lyssnat på användarna 
och tagit till sig kundens behov. Detta har 
resulterat i att en hel del mindre justeringar 
gjorts. Tryckknapparna för att sätta på och 
av motor och pump är nya. Med ett nytt 
ergonomiskt handtag har man både fått en 
stabilare våtsug och en bättre arbetsmiljö 

blivit än mer robust. Trots att den nu är 
mer robust och stabil än tidigare är denna 
våtsug 5 kg lättare än sin föregångare. En 
mindre detalj som också förändrats är att 
samtliga hjul numera är av modellen s.k. 
non-marking. Detta innebär att de inte 
lämnar spår efter sig på golvet såsom 
de tidigare svarta hjulen kunde göra. 
Dessutom har hjulen kullager vilket 
förbättrar funktionen. Avslutningsvis har 
även grovavskiljningskorgen förändrats. 
Nyheterna är alltså många!

Väger endast 42 kg
Som standard levereras våtsugen med 3 
meter slang komplett med hylsor samt 
både golvmunstycke och fogmunstycke 
för 38 mm handrör. Våtsugen väger 42 

för användaren. Under förflyttning kan 
man nu placera sugröret i en hållare 
som sitter bak på våtsugen. Tanken 
för vätskan är större än föregångaren. 
Avtappningskranen är uppdaterad och är 
en ny förbättrad variant.

Robust maskin
Våtsugen är stabil och robust tack vare 
att majoriteten av materialet är av rostfritt 
stål, men numera är stålramen som tanken 
står på i ett stycke, vilket gör att den 

Nya tryckknappar för att sätta på och av motor 
och pump.

kg och motoreffekten är 1260 watt och 
pumpkapaciteten ligger på 260 liter per 
minut.

Premiärvisades på Nordbygg
W70P premiärvisades på byggmässan 
Nordbygg och Stefan Bergsten på Pullman-
Ermator är mycket nöjd över besökarnas 
omdöme. -Det känns bra att den blev bra 
mottagen av användarna då vi har lyssnat 
på håltagare i branschen när vi tagit fram 
våtsugen, säger Stefan.
TEXT: PATRIK SJÖGREN
FOTO: PULLMAN-ERMATOR

W70P ingår i maskinserien W-line som tillhör marknadens mer robusta och pålitliga våtsugar.
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Ny generation av kontrollbox och 
optimerad väggsåg från Eurodima
Företaget Eurodima som bl.a. står 
bakom Braxx har kommit med en 
ny generation kontrollbox. Den nya 
BC321 är fullt jämförbar med BC320, 
men har några stora fördelar med 
förbättrade automatiska funktioner 
såsom reglering av matningen. Om 
man i full fart kör in i armeringsjärn 
så reduceras matningen och kraften 
går över på klingan. När man är i 
genom ökar matningen igen.
Rent hanteringsmässigt har vikten sänkts 
med 27% i jämförelse med föregångaren. 
Övervakningen av inkommande och ut-
gående ström till sågen  är synligt på en väl 
upplyst skärm. Inkommande och utgående 
kontakter sitter väl skyddade på ena sidan 
av kontrollboxen. Transporthandtagen har 
en ny och mycket ergonomisk form, vilket 
gör transporten lättare.

Optimerad väggsåg
En annan nyhet från företaget är väggsågen 
Tornado SB321 som ersätter den gamla 
SB320. Detta innebär positiva förbättrin-
gar för användaren bl.a. ökad stabilitet, 

vilket förlänger serviceintervallerna och 
sänker därmed servicekostnaderna. Den 

nya motorn är mer robust vilket förlänger 
livslängden, vilket också är ekonomiskt 
fördelaktigt. Såghuvudets konstruktion 
har förstärkts ytterligare. Sammantaget 
kan man säga att sågen helt enkelt är 
mer användarvänlig och plånboksvän-
lig. Slätsågningsflänsen är enkel och 
lätt att montera, vilket uppskattas ute på 
arbetsplatserna. Den prismatiska rälsen 
går lätt att förlänga vid större sågarbete. 
Sammantaget utgör detta flera praktiska 
förbättringar av den kraftfulla Tornado 
väggsågen.

Ny väggsåg i kompaktklassen
Den banbrytande Braxx-familjen utökar 
nu i kompaktklassen, väggsågen Hurricane 
SB120 med dess funktioner i en kompakt 
konstruktion. Maxkapacitet på 12kW och 
en mycket låg vikt med nya rälsbockar gör 
att man kan gradsåga upp till 90 grader. Så-
gen kan dessutom monteras på båda sidor 
av rälsen. Denna nyhet visas på Bauma.
TEXT: PATRIK SJÖGREN
FOTO: EURODIMA

Braxx kontrollbox BC321 som bl.a. väger 27% 
mindre än föregångaren.

Tel. 031 - 52 01 16 l www.jerneviken.se l info@jerneviken.se
Tagenevägen 1 l 422 59 Hisings Backa

APRILKAMPANJ!
- Positionerat, vasst, kort och dämpat -

Perfekt för 
pålkapning

LK 67 HUSH

LK67 - ljuddämpad
Vägg- och golvsågning.
Dimension: 600 - 1200 mm.

Rakbladet - 2,6 mm
Positionerade diamanter.
Segment: 20 x 12 x 2,6 mm

Superklingor för:
l Husqvarna K3000
l Makita 1412S

KAMPANJPRIS:
300 x 2,6 x 25,4 mm 1.040:-
350 x 2,6 x 25,4 mm 1.270:-
415 x 2,6 x 25,4 mm 1.860:-

KAMPANJPRIS:
800 x 4,5 x 12 mm 4.910:-
800 x 5,0 x 12 mm 5.350:-

KAMPANJPRIS:
800 x 4,5 x 10 mm 4.980:-
800 x 5,0 x 10 mm 5.200:-

AKo73 - korta segment
Positionerade diamanter.
Vägg- och golvsågning.
Dimension: 600 - 1200 mm.
Segment: 20 x 12 x 4,5 mm
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Utnyttjar du fördelarna med ditt
medlemskap i Sveriges Byggindustrier?
Majoriteten av föreningens med-
lemmar är även medlem i Sveriges 
Byggindustrier dvs. byggmästare-
föreningen. Organisationens storlek 
är en styrka när det gäller diverse 
upphandlingar och med anledning av 
det tänkte vi publicera vilka fördelar 
ett medlemskap ger.
PAS-card är en ackrediterad leverantör av 
ID06-kort som är den nya standarden för 
id-kort inom byggbranschen. Företaget 
erbjuder tre rabatterade paket med kort 
och tillbehör. För de mindre företagen 
kan det underlätta med färdiga mallar 
och dokument som DokuMera erbjuder 
mer än 2.000 dokument för Word och 
Excel. För kontoret kan det även passa 
med datasupport och då finns Estra som 
besvarar frågor inom Office-programmen. 
Du kan även få svar på frågor som berör 
småföretag och rena bokföringsfrågor.  
För att hålla koll på nya och befintliga 
kunder kan en kreditupplysning vara 
lämplig och då är det CreditSafe som är 

det företag organisationen förhandlat fram 
ett fördelaktigt avtal med.

Fordon
BMW, Daimler/Crysler, Mitsubishi, 
Nissan, Subaru, Toyota, VW, Audi och 
Skoda är de bilmärke som medlemmarna 
erbjuds bra rabatter och avtal med. 
Drivmedel till fordonen kan inhandlas med 
fördelaktiga avtal via OKQ8 eller Statoil. 
Easypark förenklar parkeringsvardagen 
för tjänstefordonen och innebär att man 
nyttjar sin mobiltelefon för att erlägga 
parkeringsavgiften.

Hotellövernattningar
Best Western Hotell och Scandic Hotel 
är kedjorna som erbjudit bäst avtal till 
medlemmarna. Förmånliga rabatter efter 
en fastställd prislista är det som gäller med 
t.ex. Scandic. I samband med t.ex. resor 
kan hyrbil inköpas fördelaktigt hos Hertz 
som finns på 135 olika ställe i Sverige. I 
övrigt kan det även nämnas att avtal även 

finns även med Hogia, Nautilus, BRIM, 
Svanströmsgruppen, Questback, Telenor 
Stores, Teliabutikerna, Telia och Telenor.

Kontrollera på webben
På BI:s medlemswebb "Byggplatsen" 
hittar du mer information bl.a. om vad 
avtalen innebär i form av rabatter och 
andra erbjudanden. Förändringar och 
förbättringar sker kontinuerligt så det är 
en bra idé att gå in och titta med jämna 
mellanrum. Har du inte tillgång till 
internet så kontakta ditt lokala BI-kontor. 
Ansvarig för BI:s centrala inköpsavtal är 
Peter Schyum 08-698 58 00.
PATRIK SJÖGREN

Clipper har utvecklat den helt nya 
metoden OTip för att sätta om 
borrkronornas diamantsegment 
när de blivit utslitna.När borrkronans 
diamantsegment blivit nedslitna ska 
de ersättas med nya. Clippers nya 
metod, som har beteckningen OTip, 
gör detta arbete enklare och snab-
bare och kan utföras ute på arbets-
platsen.
OTip består av en ring som är anpassad 
efter borrstommens diameter. På ringen är 
diamantsegment fastsatta och placerade i 
exakta positioner. Fastsättningen av seg-
menten på ringen är mycket stark och kan 
nästan jämföras med hållfastheten hos 
lasersvetsade segment enligt tillverkaren. 
Ringens tvärsnitt är L-format för att ge 
största möjliga kontaktyta mot borrstom-
men. Ringen skyddar också mot förslitning 
av borrstommen. Vid konventionell om-
sättning av segment hålls dessa vanligtvis 
fast med magneter på borrstommen vid 
lödning, något som är tidsödande för att 
uppnå exakt placering av de individuella 
segmenten. Genom att de nya segmenten är 
förmonterade på ringen förenklas omsätt-
ningen avsevärt och ger högre precision.
När segmenten på en borrkrona är utslitna 

och behöver bytas ut, börjar man med att ta 
bort dessa. Detta kan antingen göras genom 
att hetta upp den befintliga lödningen och 
därigenom lossa segmenten eller genom att 
helt enkel kapa borrstommen strax ovanför 
de gamla segmenten. Borrstommen ren-
görs sedan från lödrester, grader eller andra 
ojämnheter. Detta görs enklast genom lätt 
slipning utan att deformera borrstommen. 
Därefter placeras OTip-ringen med seg-
ment på plats och löds fast. Lödningen görs 

i de förborrade hålen på ringen och ger en 
mycket hållbar fog mot borrstommen. Hela 
omsättningen kan utföras på mindre än 15 
minuter. OTip finns i flera olika diametrar 
och kan användas på alla konventionella 
borrstommar. Segmenten är avsedda för 
borrning och håltagning i betong och ar-
merad betong.
TEXT: ANDERS SVERKE
FOTO: NORTON/CLIPPER

Ny metod för omsättning av borr
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Klart du också ska ha en

NYA

JOKER QUICK:

Liten,
stark,
enkel,
effektiv

Ny tågterminal i Södertälje. Fyra samtrimmade Joker Quick, åtta
parallella Hilti borrmaskiner och 17.000 hål.

SPEDAT AB � GALOPPVÄGEN 8, SE-177 59 JÄRFÄLLA
Telefon 08-580 330 40 � info@joker.se � www.joker.se

Välj Joker snabb
eller urstark

Joker Quick tar
hand om alla
�vanliga� håltag-
ningar.

Joker Strong
behövs för de mer
krävande borr-
ningarna � där du
normalt även an-
vänder en star-
kare borrmotor.

Manöverboxen,
för 1-fas och 3-
fas, är samma för
bägge Jokerma-
skinerna.

Manöver-
boxen, för
1-fas och
3-fas

Joker Quick

Joker  Strong
Golvsågning. Kalas med en Joker Strong här.
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Hilti släpper sin största bilnings-
hammare någonsin
Nu lanserar Hilti den största mejsel-
hammaren i företagets historia, en 
maskin som lämpar sig för tyngre 
mejslingsarbeten. Trots storleken är 
den fortfarande lätthanterad och har 
låga vibrationer, vilket möjliggör ett 
bekvämt och ergonomiskt korrekt 
användande.
TE 1500-AVR är en riktigt stark maskin 
med hela 30J slagenergi - mätt längst fram 
på mejseln vilket ger ett realistiskt värde. 
Under skalet finns en 1800 W underhållsfri 
SR-motor (Switch Reluctance) - utan 
kolborstar - som fungerar bättre än en 
traditionell maskin vid användning 
tillsammans med generator eller 
förlängningskablar. Avverkningsgraden är 
70 % högre än lillebror TE 1000-AVR, tack 
vare kombinationen av effekt, slagenergi 
och slagfrekvens. TE 1500-AVR är också 
uppbyggd med tre separata oljekamrar, 
vilket optimerar smörjning och minskar 
inträngandet av damm i maskinen, vilket 
leder till längre serviceintervaller och 
maximal livslängd.

Framtagen för bl.a. ROT-jobb
Mejselhammaren är framtagen för 
intensiva mejslingsjobb under kortare tid, 
där kraften är avgörande. TE 1500-AVR 
lämpar sig särskilt vid tyngre mejslingsjobb 
på golvnivå såsom balkongrenoveringar, 
kantbalksrenoveringar, plintar, ROT-
renoveringar och tjocka fundament. 
TE 1500-AVR är mobil tack vare en 
balanserad maskinkropp med relativt 
låg vikt på knappt 15 kg inklusive 
mejsel. Maskinen har också greppvänliga 
ergonomiskt placerade handtag som 
underlättar för användaren. För bästa 
effekt rekommenderas användning av 
Hilti Polygonmejslar som utvecklats 
tillsammans med verktyget.

Låg vikt och låga vibrationer
-Vår utvecklingsavdelning har lyckats 
kombinera högre produktivitet med 
relativt låg vikt och låga vibrationer 
vilket är imponerande. -Vi har nu en rejäl 

motorn och slagmekanismen där 
vibrationerna alstras, vilket ger klassens 
lägsta vibrationsvärde på 12.0 m/s2 vid 
3 kilos arbetstryck. Detta är den senaste 
mätmetoden och ger ett mer realistiskt 
och verklighetstroget värde, som i 
sin tur underlättar vid exempelvis en 
riskbedömning. 

Dammfri mejsling
TE 1500-AVR kan kompletteras med 
dammodulen TE-DRS-B för i princip 

Bilningshammaren väger 14,2 kg och har en effekt på 1800 watt.

bredd i vår mejselhammarportfölj 
och täcker nästan alla typer av 
renoveringsjobb. På så vis vet vi 
att vi bidrar till att bli våra kunders bästa 
partner, säger Jonas Patrikson produktchef 
för mejselhammare på Hilti Svenska AB.

Klassens lägsta vibrationsvärde
TE 1500-AVRs hölje är helt frånkopplat 

dammfri mejsling. Dammodulen 
som är byggd för ett tufft 

arbetsklimat är bäst inomhus och 
används då tillsammans med en 
dammsugare.
TEXT: PATRIK SJÖGREN
FOTO: HILTI
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B
AVS. HiB, Box 5054, 102 42 STOCKHOLM

Nu stärker Husqvarna sitt sortiment av elektriska väggsågar med nya, kraftfulla Husqvarna WS 482 HF.
Sågen är lätt och smidig och samtidigt mycket effektstark. Man får ut hela 19 kilowatt på klingaxeln med 

32 ampere säkringar, trots att sågen endast väger 28 kg. WS 482 HF 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 ska sågas. Detta gör nya WS 482 till en unik såg på marknaden.

WS 482 HF har kapacitet för klingor upp till 1600 mm och styrs med radiostyrd fjärrkontroll. 
Det går att såga på båda sidor om rälsen och även välja rotationsriktning, så att vattensprutet alltid 
kan fås åt önskat håll.

Husqvarna WS 482 HF underlättar i hög grad håltagarens arbete och gör det ännu mer effektivt 
och lönsamt.

Husqvarna WS 482 HF 
– effektiv och smidig väggsågning.

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

www.husqvarnacp.com

Copyright © 2010 Husqvarna AB (publ). All rights reserved.


