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FACKTIDNINGEN FÖR
HÅLTAGARE!!!



Vår största hittills!
Boka förhandsdemo nu.

Hilti. Outperform. Outlast.

Ring 0767-61 45 32 för 
exklusiv förhandsdemo 
av mejselhammare 
TE 3000-AVR.

Hilti TE 3000-AVR
Ny 30-kilos mejselhammare

TE_3000_Panel_A_A1.indd   1 2010-11-19   13:10:41



HiB’s medlemslista
Länktips/Mässkalender/Styrelse
Årstämman inledde IACDs 16 år
Hög flexibilitet med wiresåg
Hilti satsar mer än någonsin
Husqvarna växer med ny fabrik i Åsbro
Sågning med ljuddämpad klinga
Tvättar rent med frukt
Succé för Demcon
Husqvarnas demoleringsrobot får en flygande start
Robotutbildning
Nya snabbskärande borr
Borrning i tak med rätt utrustning
Håltagning i yttertak för byte av vattenpump på SSAB
Nyanställning på Hilti
Midhage har övertagit agenturen för tyska Eibenstock
Uppdaterad håltagarsug
Bättre skydd till lägre premie
Årets HiB-Golf
Nya golvsågsklingor från Norton
Europeiske mästaren mötte på hård konkurrens
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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
info@aborrning.se
www.aborrning.se

AB Betongborrning & Sågning
Haganäsgatan 34, 265 37 ÅSTORP
Tel: 042-51 918 Fax: 042-51 918
info@betongborrning.nu
www.betongborrning.nu

Ale Betongborrning AB
Balltorp Pl218 , 460 11 NYGÅRD
Tel: 031-519300 Fax: 031-227606
www.alebetongborrning.se

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

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

Attacus Mark & Maskin AB
Box 725, 831 28 ÖSTERSUND
Tel: 063-55 67 17 Fax: 063-55 67 31
www.attacus.se

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

B & W Betongborrning AB
Rigavägen 2 B , 393 54 KALMAR
Tel: 0480-880 70 Fax: 0480-304 13

Babbis Diamanthåltagning AB
Håkanstorpvägen 14 , 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
Kormässvägen 15, 871 65 HÄRNÖSAND
Tel: 0611-245 97 Fax: 0611-274 45
bejab@work.utfors.se

Berghems Betonghåltagning AB
Strömbacken 19, 511 56 KINNA
Tel: 070-549 08 16 Fax: 0320-100 65
www.berghems.se

Bergmans Betongdemolering AB, Magnus
Spännarhyttan, 738 92 NORBERG
Tel: 0223-205 60 Fax: 0223-205 90
magnus@betongdemolering.se
www.betongdemolering.se

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

Betongborrar’n I Mälardalen AB
Kungsgatan 42, 736 32 KUNGSÖR
Tel: 0227-145 15 Fax: 0227-104 50
www.betongborrarn.se

Betongborrar´n i Sollentuna AB
Veddestavägen 14, 175 62 JÄRFÄLLA
Tel: 08-35 76 86 Fax: 08-35 76 30
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: 036-132 211 Fax: 036-13 22 34
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
Ulvsundavägen 106, 168 67 BROMMA
Tel: 08-641 30 30 Fax: 08-641 31 30

Betonghåltagningar Nordborr AB
Verkstadsgatan 2, 856 33 SUNDSVALL
Tel: 060-66 91 20 Fax: 060-66 91 05

Borrelit AB, Peter
Tråkärrslättsvägen 42 A, 427 51 BILLDAL
Tel: 070-731 09 13

Borrmästar’n Göteborg AB
Marieholmsgatan 10 C, 41502 GÖTEBORG
Tel: 0707-310914 Fax: 031-990327

Borrsvängen Jan Fransson AB
Åsleden 5, 746 52 BÅLSTA
Tel: 0171-553 10 Fax: 0171-577 10

Boströms Borrtjänst AB, CD
Saltvik 176, 870 10 ÄLANDSBRO
Tel: 0611-240 58 Fax: 0611-266 56
info@borrtjanst.se
www.borrtjanst.se

Bygghjälp i Borås AB
Vegagatan 1, 506 35 BORÅS
Tel: 033-10 55 90 Fax: 033-10 55 92

Caland Betonghåltagning AB
Sjögatan 6, 656 72 SKATTKÄRR
Tel: 054-86 06 88 Fax: 054-86 06 10
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
www.casun.se

Derock AB
Vagnmakaregatan 12, 415 07 GÖTEBORG
Tel: 031-46 87 80 Fax: 031-48 95 09
info@derockab.se
www.derockab.com

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

Diamanten Håltagning i Östergötland AB
Finnögatan 5, 582 78 LINKÖPING
Tel: 013-31 06 08 Fax: 013-14 54 56

Diamantteknik JH AB
Tomträttsvägen 22, 129 31 HÄGERSTEN
Tel: 08-464 85 25 Fax: 08-464 89 30
hatte.m@diamantteknik.se
www.diamantteknik.se

Digo AB
Box 513, 541 28 SKÖVDE
Tel: 0500-41 88 20 Fax: 0500-41 88 20
www.digo.se

Disab Håltagnings AB
Fornborgsvägen 20, 141 33 HUDDINGE
Tel: 08-774 40 41 Fax: 08-774 33 03

EGP Håltagning AB
Spånstigen 3, 382 37 NYBRO
Tel: 0481-200 63 Fax: 0481-159 04
mattias@btgteknik.se

Exakt Håltagning Peter Johansson AB
Pl 1242 A Stensjö, 311 69 UGGLARP
Tel: 0346-430 43 Fax: 0346-494 66
info@exakthaltagning.se
www.exakthaltagning.se

FT Betonghåltagning AB
Funbo Bärby 105, 755 97 UPPSALA
Tel: Fax: 018-35 04 99
www.ftbetonghaltagning.com

Granitgrabbar AB
Box 2078, 172 02 SUNDBYBERG
Tel: 08-25 68 80 Fax: 08-28 05 21
www.granitgrabbar.com

Göteborgs Betongborrning AB
Stenhusvägen 9, 463 35 GÖTA
Tel: 0520-65 71 45 Fax: 0520-65 79 06

Göteborgs Hålmetod AB
Fogelmarksvägen 20, 421 67 VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel: 031-510 485 Fax: 031-510 485
www.halmetod.se

Hole in One Riv & Håltagning AB
Saxgatan 4, 211 24 MALMÖ
Tel: 040- 830 90
info@hole-in-one.nu

Hovets Entreprenad Håltagning AB
Ellen Keys Gata 17, 129 52 HÄGERSTEN
Tel: 08-464 90 14
info@hovets.se
www.hovets.se

Hålgruppen H.G.A. 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@epost.ventelo.se
www.halmetoder.se

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

Håltagaren i Laholm AB
Box 4015, 312 04 VALLBERGA
Tel: Fax: 0430-235 59

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

Håltagarna Borrteknik Sverige AB
Åkerivägen 4, 152 42 SÖDERTÄLJE
Tel: 08-80 71 29, 08-550 60 600 Fax: 08-704 80 10
richard@haltagarna.se
www.haltagarna.se

Hägerstens Håltagning AB
Erikslundsgatan 3, 126 32 HAGERSTEN
Tel: 08-19 82 00 Fax: 08-19 58 58
hhab@telia.com
www.hhaltagning.se

J.L. Betonghåltagning AB
Box 1137, 171 22 SOLNA
Tel: 08-27 77 72 Fax: 08-82 03 62
jlbetonghaltagning.stefan@bredband.net

JFC Håltagning Syd AB
Maltgränd 4, 264 39 KLIPPAN
Tel: 0435-149 50 Fax: 0435-129 20
jfc.haltagning@telia.com

Jopipe AB
Box 4002, 461 04 TROLLHÄTTAN
Tel: 0520-42 85 00 Fax: 0520-42 85 55
info@jopipe.se
www.jopipe.se

King Concrete AB
Box 3252, SE-550 03 JÖNKÖPING
Tel: 036-71 23 30 Fax: 036-71 23 65
info@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

Ljungholms Betonghåltagning AB
Åvägen 33, 141 30 HUDDINGE
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 1 B, 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
lars.backman@miljorivarna.se
www.miljorivarna.se

Mälardalens Betongborrning KB
Sörhörende 255 , 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

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

Nordisk Specialhåltagning AB
Valhall Park, Byggnad 175, 262 74 ÄNGELHOLM
Tel: 0431-41 05 70
boss.nsh@ektv.nu
www.nordisksh.se

Owe Larsson Borr AB
Box 259, 611 26 NYKÖPING
Tel: 0155-29 25 80 Fax: 0155-29 25 88
owe.larsson.borr@telia.com
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P&P Betongborrning i Kinnarumma AB
Salhem Göllingstorp, 515 92 KINNARUMMA
ppbetong@gmail.com
www.ppbetong.se

PB:s Håltagning AB
Divisionsgatan 5, 721 31 VÄSTERÅS
Tel: 021-83 00 78 Fax: 021-83 00 78
peter.back.1@telia.com

Peder Borrare och Söner AB
Marieholmsgatan 136 C , 415 02 GÖTEBORG
Tel: 031-47 04 70 Fax: 031-331 08 05
marcus@pederborrare.se
www.pederborrare.se

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

Pierre Entreprenad AB
Box 11083, 800 11 GÄVLE
Tel: 026-54 45 00 Fax: 026-54 45 25
www.pierre.se

PP Såg & Borr AB (Bollnäs)
Åsmyravägen 2, 821 40 BOLLNÄS
Tel: 0278–61 16 10 Fax: 0278-63 60 20
christer.holm@ppsagoborr.se
www.ppsagoborr.se

PP Såg & Borr AB (Falun)
Västermalmsvägen 10, 791 77 FALUN
Tel: 023-711297
mikael.lang@ppsagoborr.se
www.ppsagoborr.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
www.rivpartner.se

Sanering & Bygg AB
Hovslagaregatan 18, 291 54 KRISTIANSTAD
Tel: 044-10 23 40 Fax: 044-12 98 00
info@saneringbygg-berglundab.se
www.saneringbygg-berglundab.se

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: 018-14 68 33
anders@tengblad.net

Smålands Betonghåltagning AB
Gråmanstorp 1044 , 264 91 KLIPPAN
Tel: 0455-827 53
sbht@telia.com

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

Specialhåltagning i Göteborg AB
Ingela Gathenhielms Gata 7, 421 30 VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel: 031-47 12 93 Fax: 031-47 12 02
magnus.juthage@specialhaltagning.com
www.specialhaltagning.com

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

Storstadens Betonghåltagning AB
Björkholmsvägen 15, 141 46 HUDDINGE
Tel: 08-97 76 77 Fax: 08-88 07 47
storstadens.btg@tele2.se
www.storstadensbetonghaltagning.com

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: 031-13 29 34
sob.ab@telia.com

Såg- & Betongborrning AB
Åvägen 3c, 435 44 MÖLNLYCKE
Tel: 031-52 01 10 Fax: 031-88 55 60
kent@sag-betongborrning.se

Team Håltagarna TB AB
Truvegatan 7, 531 40 LIDKÖPING
Tel: 0510-54 76 66 Fax: 0510-54 76 67
thomas@haltagarna.com
www.haltagarna.com

TH Hålsystem AB
Box 98, 129 37 HÄGERSTEN
Tel: 08-18 67 41 Fax: 08-18 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.se

TP Betonghåltagning AB
Box 7003 , 164 07 KISTA
Tel: 0707-60 41 10 Fax: 0171-545 50
tpbetong@hotmail.com

Umeå Hålteknik AB
Lärlingsgatan 39 B, 904 22 UMEÅ
Tel: 090-77 93 00 Fax: 090-70 15 44
umea.halteknik@telia.com
www.halteknik.se

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

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

Västerås Diamantborrning AB
Elektrodgatan 1, 721 37 VÄSTERÅS
Tel: 021-249 79 Fax: 021-275 10
diamantborrning@spray.se
www.vasterasdiamantborrning.com

Wermlands Håltagningsservice AB
Bruksgatan 4, 66440 SLOTTSBRON
Tel: 0555-300 00
info@wermlandshaltagningsservice.com
www.wermlandshaltagningsservice.com

Wetterstadens Betongborrning AB
Box 9087, 550 09 JÖNKÖPING
Tel: 036-14 75 10 Fax: 036-14 75 11
wetterstadens.betongborrning@telia.com
www.wbborr.se

Älvsjö Betonghåltagning AB
Aspövägen 76 , 125 40 ÄLVSJÖ
Tel: 08-749 12 55 Fax: 08-749 12 55

Öhlunds Borr & Såg AB
Bergvägen 14, 952 36 KALIX
Tel: 0923-211 13 Fax: 0923-211 13
rickard.ohlund@home.se
www.borrochsag.se

Österlen Håltagning AB
Vallby 1054, 276 56 HAMMENHÖG
Tel: 0705-256 087 Fax: 0414-321 83
christer.szakos@simris.nu
www.ohab.eu

LEVERANTÖRER

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

dia-trade/Norddiamant AB
Yttre Ringvägen 21, 915 31 ROBERTSFORS
Tel: 0934-554 04 Fax: 0934-55 573

Eurodima AB
Box 2084, 194 02 UPPLANDS VÄSBY
Tel: 0762-13 80 02

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

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

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

Jack Midhage AB
Box 1070, 269 21 BÅSTAD
Tel: 0431-71 000 Fax: 0431-75 470

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

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

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

Maskinfirma Bo Lamm AB
Box 23075 , 104 35 STOCKHOLM
Tel: 08-30 11 20 Fax: 08-30 11 35

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

SE Holgar Consulting
Öjabyvägen 80, 352 50 VÄXJÖ
Tel: 0730-31 25 34

Spe-Dat 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
Gjutargatan 54, 78 170 BORLÄNGE
Tel: 0243-22 11 55 Fax: 0243-22 11 80

Tyrolit AB
Box 533 , 183 25 TÄBY
Tel: 031-58 33 90 Fax: 031-58 33 71

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

World of Concrete 2011, Las Vegas
18-21 januari 2011

Tyrolit husmässa 2011, Innsbruck
26-29 januari 2011

Byggmaskiner/DemExpo 2011, Göteborg
8-11 mars 2011

Nordbygg 2012, Älvsjö
20-23 mars 2012

Bauma 2013, München
15-21 mars 2013

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
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

Årsstämman inledde IACDs 16:e år
Medlemmar av IACDS träffades den 
26:e april i Salzburg för att diskutera 
aktuell status för håltagningsbran-
schen runt om i världen och hur 
föreningen kan fortsätta att defi-
niera sin roll inom denna bransch. 
27 delegater från 11 länder deltog.
Nuvarande IACDS president Peter White 
från Storbritanniens håltagningsorganisa-
tion gav sin årliga rapport till deltagarna. 
Stämningen var optimistisk för industrin, 
även om nivån på verksamheten varierade 
stort från land till land. 2008-2009 har varit 
ett turbulent år för håltagningsbranschen 
pga av den ekonomiska krisen världen 
över. Varje företrädare för de nationella 
organisationerna gav en sammanfattning 
av den nuvarande ekonomiska status i de-
ras land, tillsammans med lite information 
om hur varje organisation är klara när 
det gäller medlemskap och avgifter. 
Deltagare från Japan, Spanien, Ryssland, 
Storbritannien och USA rapporterade 
att de fortfarande känner av effekterna 
av den ekonomiska nedgången, bl.a. 
genom minskning av medlemskap och 
ökande företagskonkurser, men de ser 
även tecken på återhämtning. Samtidigt 
har marknaderna i Österrike, Schweiz 
och Sverige rapporterats vara stabil med 
vissa tecken på tillväxt i både ekonomi 
och antal föreningsmedlemmar. Den tyska 
organisationen är fortfarande starkast och 
har nu över 600 medlemsföretag.

Närvarande vid mässor
IACDS har präglats av två stora händel-
ser, Diamond Award 2009 Las Vegas och 
Bauma seminariet i München, Tyskland. 
Det har visat sig vara framgångsrikt för 
föreningen. Planer finns nu på plats för 
Diamond Award 2011, som kommer till-
baka till Las Vegas Convention Center i 
januari. Ett förslag om att hålla ytterligare 
en rad presentationer på Bauma-mässan 
2013 godtogs. Det diskuterades även för-
eningens engagemang i andra mässor som 
Demcon i Sverige och BeBoSa i Tyskland, 
och hur IACDS kunde generera ytterligare 
intresse för håltagningsbranschen genom 
att närvara på dessa mässor.  Jan Her-
mansson från PDI gav en presentation 
om Demcon-mässan som kom att hållas i 
Stockholm den 9-10 september 2010. Det 
är en renodlad mässa avsedd för demo-
lering, håltagning och slipningsföretag. 
Framtida mässor är planerade vartannat år 
och riktade främst för den skandinaviska 
marknaden.

Seminarier
IACDS höll en rad seminarier den 25 april 
under Bauma-mässan för entreprenörer, 

arkitekter och ingenjörer som kom för att 
lära sig mer om sågning och borrning bran-
schen. Representanter från organisationens 
medlemsföretag Hilti, Husqvarna, Tractive 
AB och Tyrolit gav åtta 30-minuters pre-
sentationer. Syftet med presentationerna 
var att öka medvetenheten om håltag-
ningsbranschen, utbilda deltagarna om nya 
tekniker och beskriva de möjligheter som 
kan uppnås genom betongsågning, torr-
kapning, effektiv kapning för att minska 
skräp och avloppsvatten, undervatten wi-
resågning, hydraulik kontra högfrekvent 
såg/borrningsutrustning, kärnkraftverk 
arbete, efter installerat armeringsjärn och 
nya möjligheter på marknaden för betong-
håltagare. Seminarierna drog så mycket 
folk att stolarna inte räckte till.

Brim informerade
Rickard Öijermark och Daniel Nyholm 
från BRIM AB i Stockholm höll ett infor-
mativt föredrag om möjligheten att kunna 
erbjuda en försäkringsmodell som alla 
nationella organisationer skulle kunna er-
bjuda sina medlemmar. Rickard påpekade 
att ett enhetligt paket är näst intill omöjligt 
att utveckla för mer än i ett enda land, detta 
gäller även gör länder inom EU. 

Stora steg sedan starten 1995
IACDS har tagit stora steg för att föra 
branschen sedan starten 1995. Tekniska 
dokument har tagits fram som Basic Pa-
rametrar för håltagnings utrustning och 
toleranser och begränsningar. Den andra 
upplagan av föreningens toleranser och 
begränsningar publicerades 2006 och en 
motion antogs att uppdatera informatio-
nen. Dessa dokument kan hjälpa håltagare 
i sina dag till dag arbete och kan hittas 
på IACDS hemsida, i CSDA Resource 
Guide eller via medlemmarna delen av
CSDA webbplats. Dessa doku-
ment finns också tillgängliga för
medlemmar av andra nationella förbund i 
elektronisk och/eller papperskopior.

White fortsätter som ordförande
White kommer att fortsätta som ordförande 
för IACDS och uppfyller hans mandatpe-
riod på två år, Jose Blanco Spanien och No-
rikazu Shibuya i Japan kvarstår som vice 
presidenter fram till 2011.  Nästa IACDS 
årsmöte kommer att hållas i Brugge, Bel-
gien den 6 till 8 maj 2011.
LINDA DAHLIN



HiB-INFO     07

Större slaglängd, större wiremaga-
sin och tidsbesparande wireträdning 
kännetecknar de nya wiresågarna. 
Vi talar om riktiga universalare. Ty-
rolits nya wiresågar lämpar sig för 
alla uppgifter på byggplatsen. De 
finns med elektrisk och hydraulisk 
drivning.
De erbjuder mycket hög flexibilitet i 
fråga om såguppgifter och placering av 
maskinen. Såghöjden kan vara nästan 
obegränsad. Det extra stora wiremagasinet 
(14,2 m total vajerlängd) och den extrema 
slaglängden ger maskinen ett mycket brett 
användningsområde. Konstruktioner på 
upp till 11 m höjd kan sågas, med bara 
3,2 m wire kvar i wiremagasinet.

Mycket låg vikt
De nya wiresågarna används därför till 
uppgifter som kräver höga prestanda i 
kombination med flexibilitet. De olika 
komponenterna har mycket låg vikt. Den 
tyngsta enskilda delen väger bara 20 kg. 
Sammantaget får man hög prestanda i 
små utrymmen tack vare den kompakta 
och flexibla konstruktionen. 

Enkelheten och säkerheten hos detta 
kompakta system är slående
Det förenklade och självklara wiremaga-
sinet gör att wire inte behöver träs om. 
Placera bara wirepaket i maskinen och 
spara värdefull tid. Inga tryckrullar behövs 

tack vare den innovativa tekniken med 
fjäderbelastning, som ger exakt matning 
under drift. Omställningen från borrigg 
till wiresåg har förenklats radikalt, med 
en åtföljande ordentlig höjning av säker-
hetsnivån. Dessa wiresågar kan användas 
på borriggarna HCCB-7 och DRA500***, 
och kan mycket lätt konverteras till en 
kärnborrmaskin. Efter omfattande fält-
försök som gav utmärkta resultat, särskilt 
på den schweiziska marknaden, har nu 
Tyrolits WCE14*** och WCH14*** 
nått ut på världsmarknaden. Fältförsöken 
fokuserade på drift under extrema förhål-
landen, med stor vikt lagd på prestanda 
och tillförlitlighet.
TEXT: PATRIK SJÖGREN
FOTO: TYROLIT

Hög flexibilitet med wiresåg 
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Hilti satsar mer än någonsin
Hilti med huvudkontor i Arlöv regist-
rerades som bolag i Sverige redan 
1957, men då med företagsnamnet 
Nordisk Trading. Sedan 1992 är 
företaget ett helägt dotterbolag 
till Hilti AG som i sin tur grundades 
1941. Huvudkontoret med central-
lagret levererar 200000 order om 
året som fördelas på 80 säljare och 
14 butiker runt om i landet. Interna-
tionellt har företaget ungefär 20000 
anställda  varav 250 i Sverige och 
finns representerat i mer än 120 
länder. Sedan 2007 har företaget 
en svensk koncernchef, Bo Risberg, 
något som förstås är positivt för oss 
i Sverige.
Ledorden inom Hiltis diamantavdelning 
är att skapa produkter och maskiner för 
en utmanade miljö samt skapa skräddar-
sydda koncept för användaren. Företagets 
representanter är öppna för rådgivning 
och konsultation, vilket är en trygghet för 
kunden. Hiltis röda maskiner har alltid haft 
ett speciellt förhållande till hantverkare då 
de fungerar fullt ut i ur och skur. Detta är 
kanske inte så konstigt då mer än 1 miljard 
läggs ner årligen på utveckling av tekno-
logi och nya produkter.

PCD, för borrning utan vatten
För ett kort tag sedan lanserades en nyhet 
inom diamantsidan och det är kärnborr 
med ”Poly Crystalline Diamonds”. Dessa 
borr behöver inget vatten för kylning och 
borrhastigheten är 2,5 gånger. Mycket 
praktiskt för håltagning där miljön är 
känslig. Slitaget är något högre, men den 
stora vinsten är att du slipper vatten och har 
därmed mindre avfall att deponera.

Serviceavtal för maskiner
Som kund och brukare av maskiner från 
Hilti har man möjlighet att nyttja sig av 
konceptet ”Fleet Management”. Kort kan 
det beskrivas som en form av leasing.Till 
en fast måndskostnad tar Hilti hand om 
kundens verktygspark i upp till sex år. I 
detta ingår märkning, fri service, repara-
tion och utbildning. På mindre elverktyg 
ingår där också ett stöldskydd. Med fleet 
management har kunden också full koll 
på sin maskinpark via hemsidan där 
man också kan boka upphämtningar för 
reparation, men också fylla på med nya 
verktyg. Något som Hilti är ensamma  om 
i branschen är livstids service och något 
som kallas ”Life Time Service”. Detta 
innebär att man har livstidsgaranti dvs. 
tillverkningsgaranti och då ej begränsat 
till ett år som annars är praxis. Beroende 
på maskin har man ett eller två år utan 
några reparationskostnader.

Snabb hantering vid service
Hilti tar hand om verktygen under hela 
dess livslängd och reparerar verktyget 
helt utan kostnader i upp till två år från 
inköp.När det väl blir dags för service eller 
reparation av maskin sköts detta mycket 
enkelt och dessutom 
snabbt. I regel skickar 
man maskinen dag 1 
och har tillbaka maski-
nen dag 3. Reparations-
verkstaden som består av 
nio olika maskinområde 
hanterar dagligen 200 
maskiner och här räk-
nas även maskiner från 
den danska marknaden. 

Sedan en kort tid tillbaks är diamantsi-
dan en egen specialistavdelning inom 
företaget. Fem utesäljare servar Sveriges 
håltagningsföretag och satsningen på mer 
och bättre fokus mot kunden ska tillsam-
mans ytterligare förbättra företagets sats-
ning. Snabba leveranser från centrallagret 
i Arlöv som har 4500 artiklar lagerförda i 
kombination med en utmärkt service via 
internet. På företagets hemsida kan man 
enkelt göra sina inköp samt ladda hem allt 
från sprängskisser (gäller diamantsidan) 
till säkerhetsblad.

Lansering av ny elsåg
Under året som gått har en ny högfrekvent 
elsåg lanserats, DST-10E. Någon omvand-
lare (elbox) behövs inte då den är inbyggd 
som på DST-5E. Man kan starta upp direkt 
med en Ø800 mm sågklinga och maximalt 
sågdjup är 38 cm. En praktisk detalj är att 
man kan använda samma sågräls som till 
TS20-E. Sågen har hög kapacitet och 
beräknas klara av 3 m² per timme. Med 
”tractivecontrol” som läser av 100 gånger 
per sekund regleras hastighet och tryck 
automatiskt beroende på belastning.
PATRIK SJÖGREN

Kent Ekman och Fredrik Landen.
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Husqvarna växer med 
ny fabrik i Åsbro

Anders Ströby klipper bandet.

Husqvarna Construction växer och 
investerar för framtiden. Den 17 
november invigde man en helt ny 
produktionsanläggning i Åsbro. I de 
ljusa, moderna lokalerna ska bland 
annat företagets populära demole-
ringsrobotar tillverkas.
På 90-talet hade Husqvarnas Åsbrofabrik 
sju anställda som tillverkade vägg- och va-
jersågar på 500 m2. I augusti i år flyttade 
man in i helt nya lokaler om 2000 m2 och 
är närmare 30 medarbetare. 

Suget efter robotorna är stort
-Små volymer av komplicerade produk-
ter med relativt lång monteringstid. Det 
är vår specialitet, berättar platschefen 
Peter Zetterlind när han och produktions-
ledaren Markus Helgesson visar kunder, 
journalister och en och annan aktieägare 
runt i fabriken på invigningsdagen. -Vi har 
många duktiga konstruktörer och montö-
rer anställda. Att tillverkningen av demo-
leringsrobotarna nu flyttas hit är förstås 
väldigt roligt. Suget efter robotarna är så 
stort att vi troligtvis kommer att börja med 
tvåskift framöver, säger Markus Helges-
son.

Alla motordrivna enheter provkörs
Förutom de fjärrstyrda demoleringsro-
botarna tillverkas Husqvarnas vägg- och 
wiresågar och delar av borrsortimentet i 
Åsbro. För vägg- och vajersågarna har en-
heten också utvecklingsansvaret. Bakom 
en stängd dörr i fabriken bullrar det. I rum-
met testkörs alla motordrivna produkter i 
sortimentet innan de tillåts lämna fabriken. 
Allt för att säkerställa kvalitén. Husqvarna 
passar på att presentera sin senaste nyhet 
inom borrning vid invigningen - det au-

tomatiska borrsystemet AD 10. Systemet 
innebär att det inte krävs något manuellt 
arbete för att förflytta borrmaskinen längs 
borrstativet. Bland finesserna är att borr-
krona och borrkärna snabbt backas tillbaka 
ur materialet. Systemet ligger i en betydligt 
attraktivare prisklass än befintliga system 
på marknaden idag. Premiär blir det i 
januari 2011.

Fördubblade volymer under 2010
Innan det var dags för VD Anders Ströby 
att klippa det Husqvarna-blå bandet, berät-

tade han att 2010 är ett år 
med många positiva inslag 
för Husqvarna Construc-
tion. -Vi har fördubblat 
våra volymer i Åsbro 
under 2010. Med den nya 
fabriken kan vi sätta ännu 
större fokus på det som är 
grunden för vår verksam-
het - att leverera innovativa 

kvalitetsprodukter som effektiviserar och 
förenklar byggarbetarens arbete, sa Anders 
Ströby.
TEXT: HELENA LIND
FOTO: HUSQVARNA

Roboten DXR310 demonsteras 
inför journalister och aktieä-
gare.

FAKTA

Tillverkar demoleringsrobotar, el- och hydrauldrivna vägg- och 
wiresågar, hydraulaggregat samt delar av borrsortimentet.

Har utvecklingsansvar för väg- och wiresågar.

29 personer arbetar i fabriken.

Levererar till hela Husqvarna Constructions kunder över hela 
världen.
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Tvättar rent med frukt

Sågning med ljuddämpad klinga

Att tvätta rent med frukt låter helt 
omöjligt, men faktum är att det är 
full sanning. Liquid Hammer betong-
lösningsmedel från Payback Chemi-
cals består av olika frukter och gör 
ett mycket bra arbete. Tidigare var 
det nödvändigt att använda ham-
mare och mejsel eller starka syror 
för att kunna ta bort betong, stänk 
eller rester.
Ofta var resultatet förstörda maskiner, 
ytor och verktyg. Nu är det historia i 

och med att produkten 
som utvecklades i USA 
under 1990-talet har nu 
kommit till Sverige. Li-
quid Hammer är den bäst 
säljande miljövänliga be-
tongborttagningsmedlet i 
USA. Hemligheten är 
att produkten bryter ned 
molekylerna som håller 
ihop cementen med sand 
och vatten. Man använder 
produkten i koncentrerad 
form eller blandar lösningen med vanligt 
vatten tills önskad styrka uppnåtts. Där-
efter påförs den som skum med hjälp av 
speciella skumsprutor för bäst resultat. 
Skummet verkar i 20-45 minuter beroende 
på hur hårt angripen ytan är. Därefter an-
vänds högtryckstvätt eller vatten och styv 
borste.

Skadar inte ytan
Eftersom produkten inte skadar ytan som 
rengörs kan behandlingen upprepas vid 
behov. Produkten bör ej användas i solljus 
då den torkar och medlet är aktivt så länge 
den är våt. Detaljer rengörs effektivast i 

bad och tar ingen som helst skada av att 
ligga där över natten eller längre tid än 
så. Till och med rost försvinner om man 
upprepar momentet och det går att måla 
direkt på efter utförd rengöring. Vid grov 
rengöring använder man 100% medel, men 
vid normal rengöring kan man spä till 75% 
medel. Vid bad av detaljer spädes till 50%. 
Medlet säljs i förpackningar om 20, 200 
och 1000 liter. Priset ligger på ca. 106:- per 
liter och skummare finns från 795 och upp 
till 4900 kronor.
PATRIK SJÖGREN

Att utföra håltagningsarbete i ljud-
känslig miljö såsom sjukhus, kontor 
och butiker innebär ofta att man 
måste vidtaga ljuddämpade åtgär-
der. Första och enklaste åtgärden är 
att använda sig av en högfrekvent 
elsåg då dessa ej har det höga vi-
nande ljud som en hydraulpump kan 
ge ifrån sig.
Nästa steg är att byta sågklingan till en 
klinga med ljuddämpat sågblad. Då kan 
man minska oljudet med ungefär 10-15 
dB vilket upplevs som en halvering för 
öronen. Med denna åtgärd är man nu nere 
i värde som motsvarar ungefär det ljud som 
våtsugen ger ifrån sig och det är ungefär 
90 dB. Sista steget är att montera ljud-
dämpande material såsom akustikplattor 
eller isolering i utrymmet för att på så sätt 
ta bort fortplantningen av ljudet.

Bättre arbetsmiljö
Med dessa åtgärder kan man utan problem 
arbeta utan hörselskydd, men förslagsvis 
använder man ändå hörselskydd då man 
som håltagare står i denna miljö 8 timmar 
om dygnet. Arbetsmiljön blir bättre för 
alla involverade och vinsterna för kun-

derna är stora då de slipper mobilisera 
kontorspersonal eller slipper stänga sin 
butik pga. det oväsen som håltagningen 
innebär alternativt sparar pengar för att 
utföra håltagningen på obekväm arbets-
tid. Tyrolit släppte i höstas en ny variant 

av sin ljuddämpade sågklinga och har fått 
beteckningen WSMS 1.
PATRIK SJÖGREN

Upptag av öppning i bjälklag på en tandläkarpraktik.
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Tunna handsågsklingor med 
korta segment och positionerad 
diamant ger supersnabb 
avverkning och bra livslängd. 

    

   Segmentbredd 2,6 mm  
   Lagervara 230-500 mm 

 

            
 
 
              Finns i 600 - 1200 x 4,5 mm 

Finns även som försågsklinga 
800 mm x 5,0 mm. 

                     

Turbolila  
Allround, slitstark 
och snabbskärande. 

          
          Juko  

          Allround, slitstark 
          med bra livslängd och 
          snabbskärande.           

                            
                               Juko S   

          Allround, slitstark 
          och snabbskärande 

                                även i grov armering. 
             

 
Jerneviken Maskin AB · Tel: 031-52 01 16 · Tagenevägen 1 · 422 59 Hisings Backa · info@jerneviken.se · www.jerneviken.se 

 
Pixieborrpaket - välj 10 st. enligt nedan. 
 
Borr Dimension Borr Dimension 

1 41 6 112 
2 52 7 Välj mellan 127 / 132 
3 62 8 Välj mellan 151 / 161 
4 Välj mellan 72 / 82 9 181 
5 102 10 210 
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Succé för Demcon

SDC med Ante i montern där man b.l.a. kunde se borrstativ från Dibo.

Demcon är en ny mässa för den 
nordiska rivnings-, betonghåltag-
nings och återvinningsbranschen 
och samlar alla sektorer under ett 
och samma tak. Mässan gick av 
stapeln den 9-10 september och ar-
rangerades på Scandic Hotell Infra-
city i Upplands Väsby. Fördelen med 
denna mässa är att den är intim och 
personlig samt att besökarna kan ta 
fokusera på det som hör till deras 
bransch. Vår uppfattning är att både 
besökare och utställare var nöjda 
med mässan samt att dessa redan 
ser fram emot nästa mässa.
Pentruder visade upp sitt lilla högfrek-
vensaggregat som är bättre och lättare än 
tidigare. Den väger bara 17 kilo och lämpar 
sig för motorer upp till 18 kW. Man visade 
även upp den nya borrmotorn som drivs 
med både enfas- och trefasström. Borr-

tre nya modeller av rivningsmaskiner och 
nu senast minstingen Brokk 160. Dock 
skall man inte luras av det lilla formatet för 

och därmed slipper man bära runt på en 
omvandlare. Väggsågen är lätt och kom-
pakt vilket är mycket välkommet i fram-
för allt arbetsmiljösyfte. Vi fick även en 
demonstration av deras nya hittills största 
bilningshammare TE 3000-AVR.

Mer än 40 år i branschen
Owe Persson med mer än 40 års bran-
scherfarenhet var glad som en spele-
man i Jernevikens monter. Företagets 
maskinprogram med främst Squantina 
som storsäljare breddas vartefter och 
användningsområdena ökar hela tiden. 
Jerneviken med egen tillverkning av borr 
och borrstativ en stor lokal förankring i 
Göteborg, men fler och fler upptäcker det 
lilla företagets fördelar. Ett annat litet fö-
retag är Swedish Diamondtool Consulting 
som både är ny och gammal i branschen. 
Företaget har nämligen rötterna i anrika 
Hagby och har fått en hyfsad marknads-
andel i Stockholmsområdet. På mässan 
kunde vi se maskiner från Dibo och Weka 

visade upp sin nya hög-
frekvenssåg. DST 10-E 
har allt integrerat i sågen 

Till vänster:
Tyrolits wiresåg och väggsåg.

Till höger:
Midhage visade bl.a. 
borrmaskiner och stativ från 
Eibenstock.

Levanto premiärvisade Captor HF-såg från Demco.

�
��

��
��

motorn klarar av borrkronor 
upp till 600 mm vilket inne-
bär att man aldrig behöver 
använda två olika motorer. 

av deras modulära håltagningssystem. Det 
går numera att använda rälssystemet för 
all borrning och sågning oavsett om det 
är med klinga eller wire.

Tre nya modeller från Brokk
Brokk har under det senare året presenterat 

Uteffekten på enfas är 
3,2 kW och på trefas 
6,5 kW! Utöver dessa 
två nyheter kunde man även ta del 

den har hela 410 J i slagkraft. Det 
lilla formatet i kombination med 
höga slagkraften har man fått till 

en mycket effektiv rivningsmaskin. Pull-
man-Ermator har sedan i början av året lan-
serat en hel del nya produkter och det över 
hela programmet. För vår bransch är det 
mest den nya våtsugen som är intressant. 
W70P har ersatt W350P och den främsta 
skillnaden mellan dessa våtsugar är att man 
numera kan tömma via evakueringspum-
pen samtidigt som man suger.

Ny elsåg från Hilti
Österrikiska Eurodima har under senare år 
presenterar en hel serie högfrekvensdrivna 
maskiner för håltagning och då under nam-
net Braxx. Under mässan kunde vi bl.a. se 
Hurricane SB 120, Typhoon SB 201 och 
Tornado SB 321. Hilti som är kända för 
sin höga kvalité och driftsäkra maskiner 
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samt att företaget även är återförsäljare för 
bl.a. Lissmac.

Expanderat kraftigt
Jack Midhage AB med säte i Båstad och 
fabrik i Göteborg har expanderat kraftigt 
under de senaste åren och har etablerat sig 
som en av de största leverantörerna till 
framför allt uthyrningsbranschen. Fler och 
fler renodlade håltagningsföretag väljer 
Midhage då företaget under senare år fått 
fram ett komplett verktygsprogram som ut-
vecklats i nära samarbete med håltagarna. 
Maskinprogrammet har breddats och på 
mässan kunde vi bl.a. se borrmaskiner 
och borrstativ från tyska Eibenstock. Fin-
ska Levanto med två filialkontor i Sverige 
kunde visa upp flera nya produkter och 
mest intressant var den nya högfrekvens-
sågen från Demco. Värt att nämna är även 
att Levanto är sedan tidigare återförsäljare 
av diamantverktyg från Arix.

Växt enormt under senaste 10 åren
Den svenska bjässen i branschen är nog 
Husqvarna som genom uppköp både natio-
nellt och internationellt växt enormt under 
senaste tio åren. Husqvarna har sedan ett 
par år tillbaks slagit sig in även på området 
demoleringsrobotar. Senaste tillskottet är 

DXR 140 och DXR 250 vilket innebär att 
det finns tre olika modeller att välja mellan 
nu. För håltagarna har man tagit fram det 
helautomatiska AD 10 som är en smidig 
och enkel produkt som sköter sig själv. En 
annan nyhet som presenterades var den nya 
högfrekvensborrmaskinen DM650. Den är 
konverterbar mellan en- och trefas med ef-
fekt på 3 resp. 6 kW. Borrmaskinen har två 
mekaniska växlar och nio elektroniska per 
växel. Nytt var också den nya wiresågen 
CS10 som har kapacitet för 10 meter wire 

Pentruders lilla och nätta högfrekvensaggregat som endast väger 17 kg. Hiltis största bilningshammare någonsin!

och den finns både som högfrekvent och 
hydraulisk.

Lansering av nytt diamantsegment
En annan bjässe inom branschen är Tyrolit 
och under de senaste åren har det hänt en 
hel del inom företaget. Utesäljare har skif-
tats och företagsledningen har förändrats 
samtidigt som man lanserat ett antal nya 
produkter. Tidigare i år släppte man den 
snabbskärande klingan och den nya kärn-
borrserien CD. Nu senaste lanserade men 
nya diamantsegment som tillverkas med 
en ny metod som kallas TGD. För knappt 
ett år sedan lanserade man en ny, enkel 
och stark växellåda med beteckningen 
WX. Växellådan är avsedd att användas 
tillsammans med deras högfrekvens- och 
hydraulmotorer.
PATRIK SJÖGREN

Till vänster:
O-Tip från Norton.

Mitten:
Hiltis nya HF-såg DST 10-E.

Till höger:
Husqvarnas HF-såg.



Husqvarnas nya demolerings-
robot får en flygande start
Husqvarnas nya demoleringsrobot 
DXR 310 spelade en mycket viktig 
roll i ett stort renoveringsprojekt på 
Fort Benning, en av USA:s största 
militärbaser. Roboten lyftes upp 
med en kran och rev utan problem 
ned tegelfasaden på en sexvånings-
byggnad.
Det Atlanta-baserade rivningsföretaget 
B&D Concrete Cutting anlitades nyligen 
av Winter Environmental and McCarty 
Corporation för att arbeta med ett omfat-
tande renoveringsprojekt på militärbasen 
Fort Benning i Georgia. Uppdraget vid 
Fort Benning gick ut på att riva ned 
tegelfasaden på en betongbyggnad med 
sex våningar utan att skada byggnadens 
betongstomme.  B&D Concrete Cutting 
valde att använda Husqvarnas nya fjärr-
styrda demoleringsrobot DXR 310 för 
uppdraget. Den första utmaningen i pro-
jektet var att komma åt fasaden. Det löste 
man genom att placera roboten på en ram 
och sedan hiss upp hela konstruktionen 
med en kran. På så vis kunde DXR 310 
utföra arbetet hängande i luften medan 
operatören satt säkert i en bomlift.  -Jag 
har kört robotmaskiner i flera år, men 
detta var första gången roboten hängde i 
en kran, förklarar Chris LeBlanc på B&D 
Concrete Cutting.

Kompakt design
DXR 310 har en kompakt design, vilket 
gör det möjligt för användaren att ta sig in 
i trånga utrymmen – utan att behöva kom-
promissa vad gäller effekten. – Med andra 
robotmärken skulle man vara tvungen att 
dra ned på slagkraften för att få en sådan 
kompakt storlek, säger Chris LeBlanc.  
En annan utmaning var problemet med 
bortstötning. Ramen som DXR 310 var 

placerad på stöttes undan från väggen när 
operatören höll på att riva tegelstenarna. 
Problemet löstes genom att man satte 
dit ett svetsat vinkeljärn längst fram på 
ramen, vilket drastiskt minskade graden 
av bortstötning. 

Räckvidd på cirka 5,5 meter
Ytterligare en utmaning gällde renove-
ringen av byggnadens sju trapphus. Tack 
vare Husqvarna-robotens teleskoparm, 
som har en räckvidd på cirka 5,5 meter, 
kunde man nå in genom de smala dörrarna. 
Att de utfällbara stödbenen kan styras ett 
och ett var mycket användbart i de trånga 
utrymmen där inte alla fyra ben fick plats. 
– Utan den utökade räckvidd som DXR 

kan du aktivera en funktion och övervaka 
temperaturer eller problem med maskinen. 
Rivningsprojektet på Fort Benning avslu-
tades i slutet av september (före utsatt tid). 
-Vår kund var extremt nöjd med det jobb 
vårt företag utförde, och vi kunde inte ha 
gjort det utan DXR 310 och Husqvarnas 
stöd, säger Michael Tackett, B&D Con-
crete Cuttings ägare.

Teknisk fakta
Demoleringsroboten väger 1900 kg och har 
en effekt på 22 kW. Det modulära styrsys-
temet bygger på en digital CAN-baserad 
PLC. Både stödben och teleskoparm ingår 
i standardutförandet. Mått maskinkropp, 
bredd: 780 mm, längd inkl stödben: 2000 
mm, höjd: 1030 mm.
TEXT: PATRIK SJÖGREN
FOTO: HUSQVARNA

Demoleringsroboten som hängde i en kran styrdes från en teleskoplift som stod bredvid.

310 har skulle vi 
inte ha kunnat riva 
trapphusen. Med 
hjälp av telesko-
parmen kunde vi 
nu riva två vå-
ningar i taget, utan 
att behöva flytta 
maskinen.  Chris 
Leblanc uppskat-
tar också den 
fjärrkontroll med 
bluetooth-stöd 
som hör till DXR 
310.  -Med bara 
ett knapptryck 
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HiB anordnar tillsammans med Riv & 
Saneringsentreprenörerna och Husqvarna 
en grundutbildning för robotförare. Robot-
utbildningen kommer att hållas i Göteborg 
den 13-14 januari och på programmet står 
bl.a. säkerhet, skötsel och vård samt hur 
man arbetar effektivt med maskinerna. 
Kursen kostar 5000:- och då ingår kost 
och logi.

Robotutbildning 
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Norton Nimbus lanserar ett nytt sortiment 
borrkronor som ger snabbare borrning och 
håltagning och som har längre livslängd än 
konventionella borr. De nya borrkronorna, 
som har beteckningen Twics, tillverkas 
med en ny patenterad metod som ger 
diamantsegmentet väsentligt större mot-
ståndskraft mot tryck enligt tillverkaren. 
Detta minskar risken för sprickbildning i 
diamantsegmentet. Denna tillverknings-
metod gör det även möjligt att ha en 

Nya snabbskärande borr

De nya snabbskärande borren finns i diametrar från 18 till 50 mm.

säger Patrik Granberg som är försäljnings-
ansvarig på Saint-Gobain Abrasives AB. 
De nya borrkronorna har en längd på 300 
mm och finns i diametrar från 18 till 50 
mm. Diamantsegmentets höjd är 13 mm 

med en tjocklek på 2,5 mm. Borrkronorna 
har 1⁄2” anslutning.
TEXT: PATRIK SJÖGREN
FOTO: NORTON/SAINT GOBAIN

högre diamantsektion än 
tidigare. Resultatet blir 
att borrkronorna har en 
längre livslängd och att 
borrningen dessutom går 
snabbare. Twics borr-
kronor har 13 mm högt 
diamantsegment vilket 
ger längre livslängd än 
konventionella borrkro-
nor. Diamantsegmentets 
veckade bana ger snabb 
och smidig start vid borr-
ning av nya hål. Det har 
också V-formade urtag som ger större vat-
tenflöde och därmed effektivare kylning. 
-Tack vare den patenterade tillverknings-
metoden som ger de nya borrkronorna flera 
fördelar kommer borrningen att bli både 
snabbare och enklare för landets håltagare 

Borrning i tak med rätt utrustning
Under senare år har marknaden för 
tillbehör till kärnborrning mer eller 
mindre exploderat. Vilket förstås är 
positivt för hela håltagningsbran-
schen. Framför allt Husqvarna har 
kommit med massor av tillbehör 
och då främst anpassat deras eget 
Gyro-stativ.
Sedan tidigare finns det slamuppsamlare 
något som först såldes via Olssons Dia-
mantverktyg i Karlsborg. Denna slamupp-
samlare kunde användas i allt från borrning 
i vägg till golv och med viss modifikation 

fungera bristfälligt vid borrning i tak. 
Numera finns det ett vattenuppsamlings-
system för vertikal borrning över huvudet 
med elektrisk borrmotor. Systemet byg-
ger på en bälg med hållare som har en 
uppsamlare som i princip gängas direkt 
på kärnborret. Med detta system kan 
man utan problem borra upp i tak utan 
att riskera att borrmotorn havererar pga. 
vatteninträngning i borrmotorn. Man spa-
rar även tid genom att vatten hålls inne i 
bälgen och ut i våtsugen. Mycket enkelt 
och praktiskt! Cirkapris för ett komplett 
system ligger på 10000 kronor. Husqvarna 
har fler fiffiga tillbehör till sitt Gyro-stativ 
och värt att nämna är pelarförskjutaren för 
borrning i svåråtkomliga utrymmen. Vid 
t.ex. utomhusborrning i platta på mark kan 
man använda bilstativet som i princip är en 
avlång fotplatta som skall placeras under 
bilens däck.
TEXT: PATRIK SJÖGREN
FOTO: HUSQVARNA
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SSAB i Oxelösund som grundades re-
dan 1913 tillverkar grovplåt i 4 mm 
och är Sveriges enda stålverk som 
har en hel produktlinje från råvaror 
till valsad plåt. Verket tillverkar varje 
år 790000 ton grovplåt och 90% av 
produktionen exporteras och den 
största enskilda marknaden är 
Tyskland. Mer än 2500 personer 
arbetar på stålverket i Oxelösund. 
Tillverkning av grovplåt kräver hög 
värme vilket i sin tur även innebär 
att man behöver kylning.
Kylningen sköts dels med vatten som 
kommer ifrån närliggande vattendrag. 
Pumphuset som ligger i anslutning till 
stålverket har en mycket hög kapacitet och 
är en mycket viktig del av produktionen. 
Vid ett eventuellt driftsstopp i pumphuset 
skulle det inte ta många minuter förrän pro-
duktionen i stålverket skulle stanna. Under 
hösten har Owe Larsson Borr i Nyköping 
fått i uppdrag att utföra håltagning i pump-
huset för att möjligöra byte av befintliga 
pumpar i pumphuset. Owe Larsson Borr 
med kontor i Nyköping har 35 anställda 
och omsätter cirka 34 miljoner. Företaget 
grundades 1988 och har således hunnit fira 
20 års jubileum. 

Trångt utrymme
Det trånga utrymmet i kombination med 
de stora pumparna innebar att det ej gick 
att lyfta ut pumparna via porten. Två cir-
kulära hål skulle därför tas upp i taket för 
att kunna lyfta ur de gamla pumparna och 
därefter lyfta ner de nya pumparna. För 
att utföra detta uppdrag i 200 mm tjockt 
betongbjälklag valde därför håltagaren 
att wiresåga två runda hål med vardera 
diametern 1600 mm. Yttertaket som var 
uppreglat och belagt med takpapp fick 
först demonteras för att kunna komma 
åt betongbjälklaget. Därefter borrades 

ett centrumhål på Ø100 mm för att kunna 
montera wiresågens kugghjul. Ett mindre 
hål med diameter 30-50 mm borrades 
800 mm i sidled för att kunna dra igenom 
wiren. Avslutningsvis monterades armar 
och hjul på både under och ovansida. Med 
dessa förberedande arbete återstod det en-
dast att hänga på sågmotor och koppla ihop 
med drivenheten.

Investering i ny utrustning
Håltagaren hade i anslutning till detta upp-
drag valt att investera i ny maskinutrust-
ning och valet föll på leverantören Tyrolit.   
Valet av wire föll på samma leverantör och 
då deras nya wire med beteckning BSG1, 
Den högfrekventa omvandlaren ger hela 
15 kW med 32A-ström och kan nyttjas till 
wiresåg, väggsåg och även borrning. Vid 
de tillfälle 32A ej finns tillgängligt kan 

Håltagning i yttertak för byte av 
vattenpumpar på SSAB

Förberedande arbete inför wiresågning av två stycken cirkulära hål på tak.

respektive utrustning var för sig. Byte av 
motor sker enkelt och snabbt!
PATRIK SJÖGREN

Nyanställning 
på Hilti
Tidigare i år slutade Henrik Falk sin tjänst 
som utesäljare på Hilti och under hösten 
har han ersatts 
av Magnus 
C e d f a l c k . 
M a g n u s 
som tidigare 
arbetet med 
proffspro-
gramet på 
Bosch är 34 
år och bor i 
Karlskrona 
där han utgår 
ifrån för att 
serva sina 
kunder i 
Skåne, Småland och Blekinge. Hilti har 
totalt fem utesäljare över landet som alla 
är specialiserade inom diamantsidan.
PATRIK SJÖGREN

Lätt och smidigt att byta 
motor från väggsåg till 
wiresåg.

16A användas, men då 
tappar man cirka 3 kW. 
Sågmotorn kan använ-
das till både väggsåg-
ning och wiresågning 
vilket innebär att ett 
komplett paket ej blir 
lika dyrt som att köpa 
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Jack Midhage AB med huvudkontor 
i Båstad har tagit över agenturen 
för tyska Eibenstock. Eibenstock är 
en av världens största tillverkare av 
handhållna elmaskiner. Företaget 
har haft stor framgång på senare 
år med sitt breda program, men 
ofta specialiserade program som 
innefattar flera unika maskiner.
Deras kärnborrmaskiner har varit speciellt 
omtyckta, men de har också under en lång 
tid forskat med att utveckla ”den optimala 
kärnborrmaskinen”. För att uppnå detta har 
man tagit hänsyn till effekt, massa och låg 
värmeutveckling. -De två nya maskiner 

som Eibenstock nu presenterar överträf-
far våra förväntningar säger Joakim Lind-
fors som är produktansvarig på Midhage. 
De är mycket effektstarka, men har trots 
detta väldigt låg värmeutveckling. Den 
handhållna våt/torr-maskinen är på hela 
2300 watt, men är ändå relativt lätt, väl-
balanserad och bekväm att arbeta med.

Exakt och distinkt
En av många detaljer som uppskattats 
bland deras testoperatörer är t.ex. att slir-
kopplingen är mycket exakt och distinkt. 
Den löser med andra ord ut i precis rätt 
ögonblick och efteråt krävs det dessutom 
ingen justering. Det är bara att köra igen. 
Den större borrmotorn har en effekt på 
3450 watt, aluminiumhus och ett praktiskt 
bärhandtag. Till dessa maskiner finns kraf-
tiga stativ, avsedda för dagligt professio-
nellt bruk. Trots att dessa maskiner håller 
väldigt hög kvalitet så är det nog ändå pri-
set som imponerar mest. Det är tack vare 
att deras stora tillverkningsvolymer som de 
erbjuda proffsmaskiner till mycket humana 

Midhage har övertagit agen-
turen för tyska Eibenstock

PLE450 med effekt på 3450 watt.PLD 160 med effekt på 2300 watt.

priser avslutar Joakim Lindfors.
TEXT: PATRIK SJÖGREN
FOTO: MORGAN MIDHAGE
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Uppdaterad håltagarsug
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Liquid Hammer
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Pullman-Ermators historia börjar 
egentligen redan 1985 då Torbjörn 
Bengtsson startade företaget 
Bevaclean. Sortimentet omfattade 
proffsdammsugare och städmaskiner 
från Italien. Företaget växte både 
ekonomiskt och geografiskt, och 
under 90-talet började företaget att 
bygga och sälja egna, kvalificerade 
stoftavskiljare för industri och 
hantverk.  Med det nya sortimentet 
växte företaget ytterligare och 1999 
förvärvades företaget Pullman, med 
ett starkt sortiment av stoftavskiljare 
och våtsugare. 
Med detta förvärv ökade omsättningen 
till över 25 mkr och antalet anställda till 
22 personer.  Dessutom ökade exporten ut 
över Europa kraftigt. År 2005 förvärvades 
företaget Miljöburken, vilket breddade 
sortimentet till att omfatta även luftrenare 
och därmed också nya marknader för 
företaget.  I början av 2006 förvärvades 
Ermator till verksamheten. Ermators 
kvalificerade sortiment av stoftavskiljare 
och dess utpräglade kvalitetsprofil, 
kompletterade det befintliga sortimentet 
mycket väl.

Ny nordisk försäljningschef
I augusti 2010 utsågs Stefan Bergsten 
till nordisk försäljningschef för Pullman-
Ermator. Stefan har funnits i företaget 
i tre år och har tidigare fungerat som 
försäljningschef för den svenska 
marknaden. -Det känns riktigt kul med nya 
arbetsuppgifter, men ändå inom samma 
område, säger Stefan. -Marknaderna i 
Norden har många likheter, men också 
olikheter. Därför blir det en utmaning att 
ta mig an den här uppgiften. Fram tills 
nu har man sålt sina maskiner i Norge 
via agenturen Foma. Men på grund av 
den starka försäljningsutvecklingen på 
den norska marknaden, har beslut tagits 
att öppna filialkontor i Oslo. Syftet är att 
komma närmare marknaden och lättare 
kunna utveckla och serva alla de allt fler 
kunder som använder maskinerna från 
Pullman-Ermator.  Verksamheten med 
etablering av kontoret i Oslo är redan i 
full gång.  I första skedet kommer Jan-Åge 
Rasch och Jan-Henrik Svensson att svara 
för fältarbetet på den norska marknaden.

Lyckad mässa
När Demcon-mässan genomfördes under 
hösten blev det i dubbel bemärkelse 
en riktig styrkedemonstration för 
företaget. Dels kunde man notera ett nytt 
besöksrekord i montern och dels för att 

svenska mästarinnan Sarah Bäckman 
visade hur en slipsten ska dras när det 
gäller armbrytning. Intresset var på topp 
och man kunde även på den här mässan 
notera ett mycket högt ordertecknande 
från de stora aktörerna på byggmarknaden. 
Därför kommer företaget att under de när-
maste åren satsa ännu mer på att vara det 
bästa valet både för kunderna och deras 
anställda. Utvecklingen går ständigt framåt 
och man försöker ut-
vecka maskiner och 
hjälpmedel för både 
industri och hantver-
kare. Ofta gör man 
detta i samarbete 
med användarna ute 
på fältet.

Robusta
För håltagningsbran-
chen är det W-line 
som gäller och då 
får man robusta och 
pålitliga maskiner. 
Våtsugarna är av-
sedda för de tuffaste 
uppgifterna vilket 
möjliggjorts genom 
den unika kombina-
tionen av både flottör 
och filter. Genom-
tänkta lösningar gör 
W-line lätt att jobba 
med vilket förenklar 
arbetsmiljön och var-
dagen för håltagaren. 
Nya W70P ersätter 
den tidigare W350P 
och är en kraftfull 
våtsug med 70 liters 

tank. Våtsugen har evakueringspump och 
tömning sker via en ventil. Den oljekylda 
pumpen klarar allt från betongslam till 
skärvätskor. En finess är att utpump-
ning kan ske samtidigt som uppsugning. 
Sugkapaciteten är 200 m³ per timme och 
pumpkapaciteten är på 260 m³ per timme 
vilket innebär att konstant arbetsgång inte 
är något problem.
PATRIK SJÖGREN

Pullman-Ermator deltog med stor framgång på Demcon-mässan.
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Norton Nimbus lanserade under hösten ett 
nytt sortiment diamantklingor för golvsåg-
ning i härdad betong. Diamantsegmenten 
har en speciell utformning och samman-

Nya golvsågs-
klingor från Norton

Bättre skydd till 
lägre premie
Brim har tillsammans med HiB och Sveri-
ges Byggindustrier, tecknat nytt avtal om 
företagsförsäkring för medlemsföretagen. 
I och med det nya avtalet är det försäk-
ringsgivarna Gjensidige Försäkring och 
Zurich Insurance som tillsammans till-
handahåller försäkringsskyddet. Brim har 
sytt ihop försäkringslösningen för HiBs 
medlemsföretag. Brim hjälper också de 
som tecknar försäkringen med tolkningar 
av AF-delar vid anbudsförfrågning och 
ger medlemmarna därmed kontroll över 
eventuella krav om tilläggsförsäkringar 
vid kontraktsskrivningar.I dag har ca 40 
medlemmar inom HiB tecknat försäk-
ringen och alla medlemmar, liksom före-
tag som nyligen ansökt om medlemskap 
men ännu inte blivit antagna kan teckna 
försäkringen. Försäkringen gäller för alla 
typer entreprenader och skyddet gäller för 
samtliga pågående och tidigare utförda en-
treprenader. Förutom företagsförsäkringen 
innehåller programmet fullgörandeförsäk-
ring (säkerheter), motorfordonsförsäkring 
samt vd- och styrelseansvarsförsäkring.
DANIEL NYHOLM

Årets upplaga av HiB-Golfen arrangerades 
den 2 september på Brohofsslotts golfbana 
som överlag är en svårspelad bana. Banan 
var fantastisk och vädret var en aning ky-
ligt inledningsvis, men soligt. 17 personer 
hade känt sig manade till att spela om vin-
sten och till slut stod Lars Wassberg från 
PP Såg & Borr i Gävle som vinnare. Där-
med försvarade han sin vinst från förra året 
och vid behålla vandringspriset ytterligare 
ett år. Andrapriset knep Kurre Andersson 
från Rivpartner i Stockholm. Båda två hade 
samma antal slag, men Lasse avgick som 
segrare då hans handicap var bättre. Sonny 
Pettersson från Tyrolit slutade som trea tätt 
följd av Clary Eriksson.
ARNE HOLGERSSON

Årets HiB-Golf

Fr. v: Clary Eriksson, Sonny Pettersson, Lars 
Wassberg och Kurt Andersson.

sättning som 
ger längre 
livslängd. De 
nya klingorna, 
som har beteck-
ningen Vortex, 
har asymmetriska diamantsegment som 
enligt tillverkaren ger flera fördelar som 
bekvämare och snabbare sågning samt 
effektivare bortforsling av kax. Diamant-
segmenten i klingorna har också ett nytt 
bindemedel som håller fast diamantkornen 
bättre samtidigt som det ger en mycket 
friskärande sågning. Det nya bindemedlet 
ger klingorna längre livslängd och snab-
bare sågning. De pilformade urtagen mel-
lan segmentet ger en effektivare kylning 
och bättre bortforsling av kax samtidigt 
som de anger klingans rotationsriktning. 
Klingorna finns i diameter 350-1200 mm 
och har lasersvetsade segment. Segmenten 
är 15 mm höga och finns i bredder från 3,8 
till 4,8 mm.
TEXT: PATRIK SJÖGREN
FOTO: NORTON



HiB-INFO     21

�������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������

�������������������������������
������������������������

�����������������
�����������������������������
���������������

������������������
�������������������������
���������

������������������
������������������������������
�������������



22     HiB-INFO

Den 9 september 2010 genomfördes 
den fjärde av åtta nationella deltäv-
lingar i TYROLIT Cutting Pro Compe-
tition. Tävlingarna sammanföll med 
den professionella rivnings- och 
håltagningsmässan DEMCON, och är 
det enda internationella mästerska-
pet för betonghåltagare. De bästa 
deltagarna från fem genomförda 
kvalificeringar i Sverige, Norge och 
Danmark, samt den nuvarande Eu-
ropeiske mästaren Kim Guldbaek, 
gjorde sitt yttersta för att vinna och 
därmed få tävla för sitt land i de eu-
ropeiska mästerskapen som går av 
stapeln januari 2011 i Österrike.
Den nuvarande mästaren Kim Guldbaek 
(Nordjysk Diamantboring og Skær APS) 
bevisade återigen sitt yrkeskunnande, sina 
tävlingsnerver och sitt engagemang och 
nådde en total fjärde plats i de nordiska 
mästerskapen. Med tiden 2:08,10 i del-
tävlingen väggsågning hade han den näst 
bästa tiden. Denna gång räckte dock inte 
Kim hela vägen.

Återigen dansk vinst
Efter den sista deltävlingen stod det klart 
att årets nordiska mästare återigen är en 
dansk, men denna gång var det Steen 
Hjensen från MT Højgård som tog hem 
segern. Med en ledning på 13 poäng 
stoppade han Kim Guldbaek’s väg till 
den nordiska tronen. Steens topptid i 
grenen kärnborrning (1:58.74) och hans 
tredje bästa tid i väggsågning (2:10.15) 
gav honom en ledning som ingen lyckades 
återhämta i den sista återstående grenen, 
handsågning. Claus Hougaard, även han 
från MT Højgård kom på andra plats med 
totalt 38 poäng. Hans koncentration och 
tekniska kunnande i alla tre disciplinerna, 

Europeiske mästaren mötte på hård konkurrens

tillsammans med ett nytt internationellt 
rekord (0:20,38) i handsågning, resulterade 
i en inbjudan till Österrike och reservplats 
till den slutgiltiga finalen. Tredje platsen 
erövrades av Thomas Runge från Runge 
Service med 35 poäng, även han från 
Danmark.

Duktiga och allsidiga yrkesmän
Vi kan konstatera att Danmark med sin 
hårda granit och betong har mycket 
duktiga och allsidiga yrkesmän. Övriga 
nordiska deltagare bjöd dock på hårt 
motstånd och än är kampen inte över. Nu 
väntar den europeiska finalen där chans 
till revansch finns. Som högst placerade 
i sina respektive länder kommer följande 
personer att kämpa i Österrike om den 
åtråvärda mästartiteln i Cutting Pro Com-
petition. Sten Hjensen (Danmark), Karl 

Kataja (Finland), Volker Sass (Norge) 
och Joakim Lenander (Sverige).

Ambitiösa deltagare
Årets upplaga av Tyrolit Cutting Pro 
Competition visade professionella, am-
bitiösa och mycket seriösa deltagare med 
tekniska färdigheter och tävlingsnerver på 
högsta nivå. Roligt att notera är att det som 
startade som en lek har blivit allt mer på 
allvar. De uppnådda topptiderna skiljer sig 
endast mycket lite och vi kan med säkerhet 
säga att det blir en spännande final. Allt 
kan hända!

Finaler i Österrike
Alla som vill är naturligtvis välkomna 
att komma till tävlingarna och titta på 
och hjälpa sin landsman ta hem segern. 
Förutom tävlingarna kommer Tyrolit även 
hålla husmässa med demonstrationer av 
nya produkter, seminarier och andra akti-
viteter. Ett utmärkt tillfälle att kombinera 
nytta med nöje. Finalerna hålls i Innsbrück 
den 27 januari.
TEXT: JESSICA PERSSON
FOTO: TYROLIT

Glada och nöjda tävlingsdeltagare.

Fr.v: Claus Hougaard, Steen Hjensen och Tho-
mas Runge.
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