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Premiär för Diagrip2™. Vår snabbast 
 skärande diamantklinga någonsin.
Diagrip2™-klingan skär snabbare och smidigare genom armerad betong är någon annan 
 diamantklinga vi känner till – upp till sex gånger snabbare än konventionella klingor. Diagrip2™- 
teknologin minskar klingans friktionsförluster vilket ger mera kraft till själva sågningen, ett  
bredare applikationsfönster och längre livslängd. Kontakta oss idag för en provkörning! 

DiamonD Tools from Husqvarna. THe BrillianT experTs.

www.husqvarnacp.se
Tel 036-570 60 00.

Copyright © 2012 Husqvarna AB (publ.) All rights reserved. Husqvarna is a registered trademark of Husqvarna AB (publ.)



HiB’s medlemslista
Länktips/Mässkalender/Styrelse
Notiser
Tips och trix vid borrning
BROKK Academy i samarbete med HiB
Olika diamantsegment
Tips och trix vid sågning
HiB fyller 25 år
En strålande innovation
Framgångar i USA för Pentruder
Byggmaskiner-mässan nysatsar
Buller på arbetsplatsen

Fotot på framsidan visar wiresågning vid tunnelbygget i Malmö (arkivfoto från 2008).IN
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ENTREPRENÖRER

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
alebetongborrning@telia.com
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: 070-5680907  Fax: 0320-100 65
Info@berghems.se
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
Veddestavägen 14, 175 62 JÄRFÄLLA
Tel: 08 - 35 76 86
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: 036-132 211  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
www.betonghaltagning.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
www.bhtnordborr.se

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

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
casun@casun.se
www.casun.se

Derock AB
Vagnmakaregatan 12, 415 07 GÖTEBORG
Tel: 031-46 87 80  Fax: 031-48 95 09
info@derockab.com
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
Box 304, 382 34 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
Säbygatan 23 , 753 23 UPPSALA
Tel: 018-35 04 99
ft.betonghaltagning@telia.com
www.ftbetonghaltagning.se

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
Box 42010 , 12612 STOCKHOLM
Tel: 08-464 90 14  Fax: 08-464 90 18
info@hovets.se
www.hovets.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
Köpmansgatan 12, 267 76 EKEBY
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
gunnar@halmetodik.se

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

NMD Nilssons Mark och Diamant AB
Granitgatan 8b, 254 68 HELSINGBORG
Tel: 042-450 77 00  Fax: 042-450 77 01
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

Norrjobb AB
Björkelundsvägen 1, 961 62 BODEN
Tel: 0703-950 528
Norrjobb@live.se
www.Norrjobb.se

Notab
Rapsgränd 8, 973 42 LULEÅ
Tel: 070-627 55 60  Fax: 0920-134 74
kjell@notab.nu
www.notab.nu

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

Patrik Sjögren AB
Depågatan 87, 254 64 HELSINGBORG
Tel: 042-162279
info@patriksjogren.se
www.patriksjogren.se

PB:s Håltagning AB
Divisionsgatan 5, 721 31 VÄSTERÅS
Tel: 021-83 00 78  Fax: 021-83 00 78
peter@pbshaltagning.se
www.pbshaltagning.se

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
fredrik.pierre@pierre.se
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

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 V. 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

LEVERANTÖRER

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.

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

PRESSRELEASE O.DYL.

Ståls Håltagning AB
Hagvägen 22, 611 65 NYKÖPING
Tel: 0155-21 06 34
klasstal@telia-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
Hakarpsvägen 123, 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

Såghuslunds Byggservice AB
Kristianstadvägen 87, 312 94 LAHOLM
Tel: 035-18 72 60
lars.bengtsson@saghuslund.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

Ubbes Håltagning AB
Fasanstigen 42, 144 44 RÖNNINGE
Tel: 073-578 56 43
ubbeshaltagning@gmail.com
www.ubbeshaltagning.se

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
info@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 Betonghål AB
Saltängsvägen 34, 721 32 VÄSTERÅS
Tel: 021-132740  Fax: 021-134790
info@vbhab.se
www.vbhab.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  Fax: 0555-300 11
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

Wigson AB
Backa Bergögata 13, 422 46 HISINGS-BACKA
Tel: 031-255700  Fax: 031-255700
wigson@live.se
www.wigson.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

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

Dia-trade/Norddiamant AB
Yttre Ringv‰gen 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

RELLOK Diamond Tools Sweden AB 
Måga Ramsjövägen 95, 827 91 LJUSDAL
Tel: 0651-154 20

Saint-Gobain Abrasives AB
Box 495, 191 24 SOLLENTUNA
Tel: 08-580 881 00  Fax: 08-580 881 30

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

Spe-Dat Konsult AB
Galoppvägen 8, 177 59 JÄRFƒLLA
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
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LÄNKTIPS

MÄSSKALENDER

Byggmaskiner, Göteborg
12-15 mars 2013

Bauma, München
15-21 mars 2013

World of Concrete, Las Vegas
5-8 februari 2013

Nordbygg, Älvsjö
1-4 april 2014

Demcon, Infracity, Stockholm
2014

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 
Anders Andersson, Void AB
Tel: 0702-00 75 89

Ledamot och vice ordförande
Thomas Fredriksson, SHC Håltagning AB
Tel: 0705-12 39 30 

Ledamot
Linda Dahlin, Betonghåltagning i Göteborg AB 
Tel: 0706-23 59 53

Ledamot
Jan Månsson, King Concrete AB
Tel: 0706-98 69 40 
 
Ledamot
Richard Danielsson, Håltagarna Borrteknik AB
Tel: 08-410 971 30 
 
Ledamot
Gunnar Landborg, Disab Håltagnings AB
Tel: 0707-63 23 16

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

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 föreningen, övriga håltagare i Sverige, alla byggmästar-
föreningar 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

Rättelse
I förra numret av HiB-Info publicerade 
vi en artikel om "Branschens veteran-
maskiner". Dessvärre smög det sig in ett 
par felaktigheter, vilket vi förstås bekla-
gar. Bilden längst upp till höger på sidan 
17 visar bl.a. en Gearmec borrmaskin. 
Denna introducerades på marknaden i 
slutet av 80-talet och är en enfas högfrek-
vensmotor med reglerbart varvtal. Det 
var en borrmaskin som utan tvekan var 
före sin tid och utvecklades av Anders 
Johnsen. Således är det felaktigt som tex-
ten påvisar att det inte skulle vara någon 
motor utan bara växellådan. Samma bild 
visar bl.a. ett hydraulaggregat. Det stora 
hydraulaggregatet kom 1983 och heter 
HP18. Ovanpå sitter en hydraulisk styr-
central som egentligen tillhör en stor såg. 
Sågen som sitter på hydraulaggregatet är 
en TS15. Det lilla hydraulaggregatet heter 
LP15 och var totalt revolutionerande när 
det introducerades. Avslutningsvis vill vi 
även rätta oss själva genom att kalla Ge-
armecs grundare för Anders Johnsen och 
inget annat.

Medlemstalet i 
Byggnads rasar
På tio år har Byggnads tappat 20% av 
sina medlemmar och om trenden består är 
snart antalet under 100000. Som mest har 
Byggnads haft 160763 medlemmar och 
sedan dess har medlemsantalet minskat 
med 35%. -Självklart är det inte positivt 
att vi förlorar medlemmar. Men det bety-
der inte att vi inte för en daglig kamp för 
våra medlemmar. Och vi måste bli bättre 
på att tala om alla de viktiga saker som 
vi gör säger förbundsordföranden Johan 
Lindholm till tidningen Byggindustrin. 
En byggnadsarbetare som tjänar 29700 
kronor eller mer och som bor i Stockholm 
betalar 511 kronor i medlemsavgift till 
Byggnads. Till denna summa kommer 
195 kronor i a-kasseavgift vilket innebär 
att totalkostnaden är 706 kronor i måna-
den. Byggnads anser inte att avgiften är 
för hög utan ser den som relativt normal 
även om de ser den s.k. arbetslöshetsav-
giften (70 kronor) som regeringen införde 
som en straffavgift.

Orderböcker i 
klass med 2008
Konjukturen fortsätter nedåt på alla fron-
ter och orderböckerna för byggindustrin 
är i klass med 2008. Byggföretagen är 
över lag pessimistiska om de kommande 
månaderna. Konjunkturinstitutets siffror 
på ekonomins utveckling för november 
månad fortsätter i samma mönster som 
i oktober. Byggföretagen räknar med att 
både sysselsättningen och orderingången 
fortsätter att minska.

Dustcontrol fyller 
40 år
Dustcontrol grundades 1972 utifrån idén 
att bygga sugsystem som fångar damm 
och andra föroreningar med punktutsug 
vid källan. Idag har företaget utvecklats 
till ett internationellt industriföretag som 
med anpassade lösningar hjälper företag 
att skapa renare produktionsmiljöer. En 
renare produktion ökar effektiviteten och 
produktkvaliteten samtidigt som arbets-
miljön förbättras.

Lekana reparerar 
branschens maskiner
Lekana Maskin reparerar maskiner inom 
betonghåltagarbranschen, samt tillver-
kar kärnborr för håltagning i betong och 
stenmaterial. Företaget är auktoriserad 
verkstad för Husqvarna Construction 
Products Sverige, men servar också andra 
märken såsom Weka, Core, Dr.Bender 
och Savi. Verksamheten startade så smått 
2001 och sysselsätter i dag två personer 
på heltid och två personer på deltid. Mål-
sättningen är att hålla en hög servicenivå 
bl.a. genom att försöka återsända repare-
rad maskin eller kärnborr så snabbt som 
möjligt, dock senast två arbetsdagar efter 
ankomst till verkstaden. Kunderna finns 
över hela landet. Med hjälp av transpor-
törerna kan man serva dem nästan lika 
snabbt från Ystad till Haparanda. I januari 
2008 flyttade man in i nybyggda och frä-
scha lokaler och gick in i en ny era med 
många nyheter inom företaget, allt för att 
förbättra för sina kunder. Företaget har 
investerat i ett streckkodsystem som är 
integrerat med SPCS-administration och 
förenklar rutinerna runt både reservdelar, 
arbetstyper och orderutförande. Varje re-
paratör har tillgång till  varsin handdator 
som alltifrån arbete till reservdel scannas 
in. När arbetet slutförts så skickas alla 
uppgifter in till dataenheten och order 
samt följesedel skrivs ut, samtidigt som 
ett fakturaunderlag skapas.
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Håltagningsentreprenörerna bildades 1987 och be-
står idag av ca. 125 medlemsföretag. Vi har under 
det senaste åren berikats med nya positiva med-
lemmar och önskar alla dessa varmt välkomna.

En förutsättning för medlemskap är att företaget till 
väsentlig del utför håltagningsentreprenader samt 
innehar erforderlig kompetens och förmåga att be-
driva en kvalitetsmedveten produktion inom bran-
schen.

Även leverantörer inom håltagningsbranschen är 
välkomna som medlemmar i föreningen. Förening-
en har 18 leverantörer som medlemmar.

Föreningen ser det som en stor tillgång att leve-
rantörer inom håltagning blir medlemmar och kan 
bidra med kunskap och kompetens, men även att 
vi som entreprenörer får närmare kontakt med ut-
vecklingsarbetet på maskin- och verktygssidan. Vi 
kan därigenom både som leverantör och entrepre-
nör vara med och påverka arbetsmiljö och utveck-
ling i branschen.

CHECKLISTA FÖR BYGGFÖRETAG
VID ARBETE MOT KONSUMENT:

1. Konsumenttjänstlagen kräver att arbetet utförs 
fackmässigt. Entreprenören ska också med omsorg 
ta tillvara konsumentens intressen. Entreprenören 
måste informera konsumenten och avråda denne 
om visst arbete inte skulle vara till rimlig nytta för 
konsumenten. Som entreprenör  måste man utgå 
från att konsumenten inte är fackman.

2. Informera konsumenten om vilken personal som 
planeras utföra arbetet.

3. Informera konsumenten löpande om arbetet och 
ekonomin i arbetet.

4. Entreprenören är ansvarig för arbetsmiljön i kon-
sumententreprenader.

5. Vid småhusentreprenader är det inte tillåtet att be-
gära förskottsbetalning.

6. Teckna skriftligt avtal innan arbetet påbörjas. Gå 
noggrant igenom arbetets omfattning!

7. Klargör i avtalet priset och grunderna för hur pri-
set bestäms.

Mer information finns på www.bygg.org

För snabb och enkel 
håltagning.

Hilti. Outperform. Outlast.

Hilti DD 160 
diamantborrmaskin

Nya DD 160 är användarvänlighet 
personifi erad. Håltagning upp till 
Ø 202 mm i betong — enkelt och snabbt. 

Boka demonstration idag! 
020-555 999.

Hilti Svenska AB  I  Box 123  I  232 22 Arlöv  I  T 020-555 999  I  F 040-43 51 96  I  www.hilti.se

Annons HIB april-12.indd   1 5/9/2012   8:57:45 AM
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Som nyutbildad håltagare stöter 
man på många problem och då 
t.ex. i form av att borret helt plöts-
ligt inte skär.  I denna artikel tänkte 
vi gå igenom ett par olika problem 
som kan uppstå vid kärnborrning 
med diamanter. 
Många gånger är förklaringen till varför 
det inte fungerar som det ska att man helt 
enkelt använder ett borr som inte är kor-
rekt dimensionerat för jobbet. Om inte så 
har man helt enkelt använt borret fel el-
ler så är det fel på utrustningen. För att 
komma fram till var felet är så finns det 
lite att tänka på.

Om verktyget inte skär
-Materialet man borrar eller sågar i kan 
vara för hårt och då istället välja ett verk-
tyg med mjukare bindemedel. 

-Borret har glasat eller blivit polerat vil-
ket innebär att diamanterna blivit släta så 
att de ej skär längre. Detta åtgärdas ge-
nom att skärpa verktyget genom att t.ex. 
borra i ett slipande material såsom sand-
sten. Det bästa är förstås att skärpa upp 
verktyget med en Flexmaskin och med 
avsedd slipskiva för ändamålet.

-Borret kan vattenplana eller glasa på 
grund av för mycket kylvatten eller att 
vattenspåren är obefintliga. Åtgärdas 
enklast genom att minska vattenflödet al-
ternativ slipa fram nya större vattenspår.

-Om man märker att det är glapp i matar-
huset så bör man först justera matarhuset 
så att spelet minskas. I och med att det 
glappar får borrmaskinen lägga för myck-
et kraft för att borrstommen tar emot i si-
dorna.

-Borrmaskinen eller sågen kan vara för 
klen för jobbet och orkar inte skära till-

Tips och trix vid borrning

räckligt. Prova en större maskin!

-En felaktigt fixerad maskin kan resultera 
i samma problem som vid glapp i matar-
huset. Kontrollera bulten som maskinen 
är fixerad med och spänn åt!

Diamantsegmentet slits för fort
Ett diamantsegment är anpassat för att 
klara av allt från 10-15 meter borrning 
eller 20-30 kvadratmeter sågning. Detta 
kan ju förstås vara individuellt och lo-
kalt beroende på var i Sverige företaget 
är verksam och om man valt snabbskä-
rande verktyg eller ej. Som håltagare får 
man dock snabbt en uppfattning om vad 
som är ”normalt”. Om man upptäcker att 
det är en onormal förslitning av diamant-
segmentet finns det en del olika skäl och 
lösningar på detta problem.

-Med för lite kylvatten kan segmentet 
slitas hårt på sidorna vilket gör att släp-
pet till slut är obefintligt. Detta gör att 
sågklingan eller borret klämmer i sidorna 
och blir i princip obrukbart. Justera vat-
tenflödet för att rätta till problemet.

-Rotationshastigheten är otillräcklig vil-
ket gör att verktyget inte kan nyttjas opti-
malt. Detta resulterar oftast i att verktyget 
slits snabbare och arbetar dessutom lång-
sammare. Justera rotationshastigheten 
genom att ändra växel om det är möjligt, 
i annat fall byta maskin.

-Har man för bråttom och har för snabb 
frammatningshastighet kan förslitning 
ökas och detta åtgärdas genom att sänka 
frammatningshastigheten.

-Med en för kraftig motor med hög effekt 
i relation till verktyget kan man få en för 
hög förslitning. Detta är enkelt åtgärdat 
genom att välja en klenare maskin med 
mindre motoreffekt.

-En dåligt fastsatt maskin eller för stort 
spel i maskinen som orsakar vibrationer 
ger ofelbart för högt verktygsslitage. 
Kontrollera maskinen så att den inte glap-
par!

Borrstomme som slits
Emellanåt kan man se att borrstommen 
slitits i sidorna eller att den vobblar. Detta 
är förstås något som i sin tur gör att borr-
ningen går långsammare samt att verkty-
get slits snabbare.

-Man märker snabbt om inte maskinen är 
rätt förankrad och det behövs knappt be-
skrivas. Förankra maskinen ordentligt så 
är problemet åtgärdat!

-Nedslitna delar i maskinen såsom rullar, 
lager, adaptrar osv. bör bytas ut regelbun-
det. En skev adapter gör att borret vobblar 
och för stort spel i matarhuset gör att bor-
ret går emot i sidorna och slits samt drar 
ner borrhastigheten.

-Kontrollera att borret är korrekt och full-
ständigt påskruvat på borrmaskinen. I och 

Förberett för lödning av ett s.k. taksegment.

Borrning i tak med vattenuppsamlare.
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med att gängerna är så grova räcker det 
med lite grus i gängan för att borret ska 
börja vobbla. Rengör gängerna och gänga 
på borret på nytt!

-För eller senare råkar en håltagare ut för 
att ha borrat loss en bit av ett armerings-
järn. Med lite otur kan en s.k. halvmåne 
frigöras från betongen som du borrat i 
och lägger sig sedan i borrsnittet. Detta 
metallfragment gör att borret kan sätta sig 
och att du fastnar med borret. Försökt att 
rycka försiktigt i borrmaskinen samtidigt 
som du har motorn i gång på lågt varv. 
Med lite tur får du loss borret, men går 
inte detta får du använda en hejare för att 
få loss borret. När borret väl är loss måste 
man kontrollera så att inte metallfrag-
mentet ligger kvar i borrsnittet. 

Ett segment har lossnat från stom-
men
Att ett diamantsegment lossnar och faller 
av från borrstommen hör inte till vanlig-
heterna, men det kan hända. Kom dock 
ihåg att ej fortsätta borra med detta borr 
om man saknar ett segment. Avsaknaden 
av ett segment kan göra att resterande 
segment slits för hårt samt att de riskerar 
att falla av. Det som gör att de riskerar 
att falla av är att det blir ett större glapp 
mellan två segment. Om man borrar med 
framförallt större borrdimensioner och 
med högre varv samt hög motoreffekt, 
kan ett ingjutet armeringsjärn rycka loss 
resterande segment då armeringsjärnet 
helt enkelt får fäste i glappet på borret.

-Ett borr med hårdlödda segment kan tap-
pa segment om kylvattenflödet försvin-
ner i ett par sekunder. Segmenten hettas 
upp snabbt så att lödningen förstörs. Se 
därför alltid till att verktyget har korrekt 
kylning.

Nylöddade borrkronor.

-Borret kan ha fått stötar i hålet från t.ex. 
lösa stålbitar eller spån och att dessa har 
slagit sönder segmenten. Råkar man ut 
för detta och ska fortsätta borra med ett 
nytt borr måste man vara noga med att ta 
bort allt fragment från stålet innan man 
börjar borra på nytt. Risken är annars 
mycket stor att borret sätter sig på nytt.

-Om segmenten ramlar av även om man 
vet med sig att man haft ett korrekt kyl-

vattenflöde kan det bero på en för stor ro-
tationshastighet. Lägg borret åt sidan och 
ta ett nytt borr, men innan dess justerar 
du rotationshastigheten alternativt bytar 
borrmaskin.

-Ren ovarsamhet kan göra att ett segment 
lossnar! Var rädd om borret och börja all-
tid borra med ett lägre varvtal.
PATRIK SJÖGREN

Höger:  Gradborrning med uppsamlingsring.

Valvborrning med automatisk matarenhet.
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Brokk Academy
Operatörsträningsprogrammet är utvecklat 
för att höja operatörernas medvetenhet 
kring säkerhet runt demolering med hjälp av 
Brokk-maskiner. Utbildningen vänder sig till 
såväl nybörjare som erfarna operatörer.

Utbildningen ger deltagarna ökad kunskap i: 
• Rivningsmetoder
• Verktygsval
• Säkerhetsfrågor
• Planering av arbete 
• Dagligt underhåll av maskiner. 

Kursdatum: 

Stockholm :
Datum (två kurstillfällen att välja mellan): 
16 januari, kl 08.00 – 17.00
17 januari, kl 08.00 – 17.00

Kostnad: 
3000.- (ex moms)

Ingår: 
1 dags utbildning
Utbildningsmaterial
Lunch 
Brokk-certifikat

Adress:
Brokk Service Stockholm
Esbogatan 7 (co Modulsystem)
164 74 Kista 

Göteborg: 
Datum:
15 januari, kl 08.00-17.00

Kostnad: 
3000.- (ex moms)

Ingår: 
1 dags utbildning
Utbildningsmaterial
Lunch 
Brokk-certifikat 

Adress:
SGS Alternativservice AB
Hildedalsgatan 200 
417 05 GÖTEBORG

Kursdatum: 

Stockholm :
Datum (två kurstillfällen att välja mellan): 
16 januari, kl 08.00 – 17.00
17 januari, kl 08.00 – 17.00

Kostnad: 
3000.- (ex moms)

Ingår: 
1 dags utbildning
Utbildningsmaterial
Lunch 
Brokk-certifikat

Adress:
Brokk Service Stockholm
Esbogatan 7 (co Modulsystem)
164 74 Kista 

Göteborg: 
Datum:
15 januari, kl 08.00-17.00

Kostnad: 
3000.- (ex moms)

Ingår: 
1 dags utbildning
Utbildningsmaterial
Lunch 
Brokk-certifikat 

Adress:
SGS Alternativservice AB
Hildedalsgatan 200 
417 05 GÖTEBORG

I samarbete med BROKK Academy kan Riv- och Saneringsentreprenörerna presentera en förarutbildning 
som leder till ett BROKK-certifikat! Kursen är på totalt 8 timmar och kurserna kommer att hållas i såväl 
Göteborg som Stockholm! Göteborg den 15 januari och i Stockholm sker utbildningarna både den 16 och 
17 januari!

Operatörsträningsprogrammet är utvecklat för att höja operatörernas medvetenhet kring säkerhet runt de-
molering med hjälp av Brokk-maskiner. Utbildningen vänder sig till såväl nybörjare som erfarna operatörer. 
Utbildningen ger deltagarna ökad kunskap i rivningsmetoder, verktygsval, säkerhetsfrågor, planering av 
arbete samt dagligt underhåll av maskiner. 
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PREMIUM★ ★ ★ KÄRNBORRSYSTEM
EN NY GENERATION BORRMOTORER

- Kraftfull och högproduktiv
- Robust och tillförlitlig
- Användarvänlig

A Company of the SWAROVSKI group
www.tyrolit.com

www

12 – 15 mars 2013  
på Svenska Mässan i Göteborg

Maskiner,  

verktyg och  

utrustning  

soM får bygget  

att fungera

Årets lyft för dig  

i byggbranschen!

finns det något bättre än smarta maskiner som gör grov-
jobbet, och verktyg som gör arbetet lättare, snabbare och 
säkrare. som får bygget att fungera. På Byggmaskiner  
i göteborg får du se nyheterna, testa, känna och klämma.

Välkommen till årets byggmaskinfest! 

Proffsmaskiner  
för byggproffs!

fri entré när du registrerar  
dig på www.bygg-maskiner.se

Arrangeras av svenska Mässan i samarbete med sveriges Byggindustrier, 
Hyrexkedjan och swedish rental Association.
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Utvecklingen inom branschen och 
då främst med fokus diamantverk-
tygen har gått starkt framåt under 
de senaste åren. När branschen 
var ung var det naturdiamanter 
som gällde och av naturliga skäl 
hade man inte så stor rutin och 
erfarenhet att dra nytta av. När in-
dustritillverkade diamanter kom 
kunde man laborera mera med an-
talet och storleken på diamanterna 
i segmentet.
Om det nu vore så enkelt att valet av dia-
manterna enbart avgjorde så hade de va-
rit klart där. Nej, valet av bindemedel är 
också avgörande. Bindemedlet ska hålla 
kvar diamanterna så att de arbetar opti-
malt och mest ekonomiskt. Detta innebär 
att diamanten ska sitta kvar i segmentet 
fram tills att den är trubbig och behöver 
ersättas av en ny och skarp diamant.

Sandwichsegment
Ett problem som kunde uppstå var att 
släppet blev för litet vilket resulterade 
i att segmenten hade gott om höjd kvar 
samtidigt som bredden var för tunn. Detta 
löstes genom att tillverka ett s.k. sand-
wichsegment som bestod av tre lager i 
sidled. På sidorna placerades ett hårdare 
bindemedel vilket gjorde att segmentet 
även höll längre i bredd så att man kunde 
nyttja hela segmentet.

Taksegment
Ett nytt borr måste skärpas så att diaman-
terna kommer fram i segmentet. Äldre 
håltagare med vana från branschen kän-
ner säkert igen situationen när man står 
där med ett alldeles nytt borr och besväret 
man har med första hålet. Borret studsar 
emot betongen som en hammare och vatt-

net skvätter runt. Skälet till detta är helt 
enkelt att diamanterna inte är framme 
så att de kan skära i materialet. Efter en 
stund kommer diamanterna fram och det 
är återigen frid och fröjd. Under de senas-
te tio åren har branschen löst detta genom 
att segmenten har fått olika former istället 
för den klassiska raka varianten. Någon 
leverantör har valt att göra ett spetsigt 
segment så att det ser ut som ett ”tak”. 
Varianterna är många, men tanken bakom 
är detsamma! Tanken är att få diaman-
terna till att komma fram snabbare och 

mjuk betong, blå=betong, gul=granit och 
orange=special. Numera har branschen 
mer och mer valt att gå ifrån dessa färg-
koderna och varje leverantör har sin typ 
av borr. Utbudet av borr med olika dia-
mantsegment har utan tvekan blivit stör-
re, men samtidigt har kravet på oss som 
håltagare blivit större. För att få ett så 
optimalt borr som möjligt måste vi ange 
de förutsättningar som råder. Val av borr-
maskin och vilka varvtal som den har, 
material som det ska borras i, armering-
ens beskaffning samt om man vill lägga 
krutet på livslängd alternativt snabbskä-
rande borr.
PATRIK SJÖGREN

Olika typer av diamantsegment

Taksegment för att underlätta starten.

Segment med positionerade diamanter.

med t.ex. taksegmentet blir det en mycket 
liten ansatsyta, vilket gör att borret snabbt 
får fäste i materialet. Därefter skärps seg-
mentet snabbt fram och problemet är löst!

Positionerade diamanter
Under de senaste fem åren har branschen 
försökt få fram snabbskärande segment 
med hjälp av positionerade diamanter 
och alla i branschen har nog hört talas om 
Arix. Ett segment med positionerade dia-
manter arbetar konstant optimalt och är 
dessutom mest ekonomiskt. Diamanterna 
ligger i lager i segmentet och har alltid 
korrekt antal diamanter som skär. Hur 
man väljer att positionera diamanterna 
och hur många lager man väljer är något 
som varje leverantör experimenterar med. 
Grundprincipen är dock alltid densamma.

Färgkoder
Under 1980-talet kom branschen gemen-
samt fram till att använda färgkoder på 
borren för at göra det enkelt för håltaga-
ren. Med färgkod på borren var det att 
enkelt be sin leverantör om ett specifikt 
borr med ett sedan tidigare bestämt an-
vändningsområde. Färgkoderna gick från 
mjuka till hårda diamantsegment och var 
som följer: svart=asfalt, röd=tegel, grön= Traditionellt segment.

Diamantsegment i kraftig förstoring.
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clean air from Sweden

pullman-ermator.se

Tuffast i klassen

W70P är en riktig tuffing. 
Hård, kaxig och uthållig, 
Gjord för att tåla hårda tag
helt enkelt.Men precis 
som med andra tuffingar
har den en mjuk insida.
Den är driftsäker, snäll Den är driftsäker, snäll 
mot din kropp och 
går i alla väder. 

Den är helt enkelt 
allt som vi tycker 
att en bra våtsug 
ska vara. 
Visst håller du med?Visst håller du med?

dia
-tr

ad
e.c

om

Tel: 031 - 52 01 16 • Tagenevägen 1 • 422 59 Hisings Backa
info@jerneviken.se • www.jerneviken.se
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Sedan maj i år har vi sålt 70 000 av våra egna 
Dimacxsegment!

Det motsvarar 7000 st Ø127 mm borr.

Borren har i dagsläget presterat  
105 km borrning. 

Kan vi kalla detta en succé?

SVERIGES 
BÄSTA BORR?
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I början av sin karriär som hålta-
gare är det nog vanligast att man 
för utföra enklare borrning såsom 
mindre dimensioner och med 1-fas 
maskiner. Vartefter kunskapen och 
rutinen smyger sig på får man kan-
ske förtroendet att utföra sågning 
på egen hand.
Golvsågning är förstås undantaget då det 
är enklare handhavande och framför min-
dre avancerad maskinell utrustning. När 
det gäller problematiken som kan upp-
komma när man sågar är mycket snarlik 
som vid borrning, men trots detta finns 
det en del som skiljer såsom spännings-
förlust av klingan.

Spänningsförlust
Spänningsförlust uppstår vid undersåg-
ning dvs. när stammbladet slits snabbare 
än diamantsegmentet, särskilt i skarvarna 
mellan segmenten och stammbladet.

-Sågklingan används på en felaktig såg 
som inte är korrekt justerad. Justera sågen 
eller byt såg!

-Diamantsegmenten är för hårda i förhål-
lande till det som kapas, vilket orsakar 
onödiga påfrestningar på stammbladet. 
Prova att använda en sågklinga med ett 
mjukare diamantsegment.

-Om det du sågar i rör sig och flyttar sig, 
kan detta leda till att sågklingan deforme-
ras eller böjs.

-Kontrollera alltid att du har rätt fläns till 
rätt såg, eftersom en felaktig fläns kan 
skapa ett ojämnt tryck på stammbladet.

-Dra alltid åt muttern så att sågklingan sit-
ter fast ordentligt på spindeln. I annat fall 

kan sågklingan deformeras när flänsarna 
dras åt.

-En felaktig rotationshastighet kan leda 
till att sågklingan tappar spänning. Kon-
trollera rotationshastigheten och åtgärda 
varvtalet om möjligt. I annat fall byta såg!

-Stammbladet kan värmas upp om släp-
pet på segmentet är för litet eller om valet 
av diamantsegment är felaktigt.

Undersågning
-Den här situationen orsakas av att 

nedslitna spindeln.

Onormal förslitning
-Diamantsegmenten kan slitas mycket 
snabbt om man har valt fel hårdhet av di-
amantsegment. Är den mjuk kan livsläng-
den sjunka drastiskt i ett abrasivt material 
såsom gammal tegel med puts. Byt till ett 
hårdare diamantsegment. Om du vet att 
du har valt rätt diamantsegment kan det 
bero på att du har för lite kylvatten. Det 
kan man se genom att förslitningen blir 
mest i mitten av diamantsegmentet samt 
att diamanterna syns mycket skarpt.

-Förslitningen kan också uppkomma om 
sågklingan inte är riktigt cirkelrund och 
det beror som tidigare nämnts dvs. dåliga 
lager eller sliten spindel.

-Vid golvsågning kan slitna drivremmar 
eller ej ordentligt spända remmar leda till 
en otillräcklig uteffekt. Kontrollera rem-
marna på golvsågen och är de slitna så 
byt per omgående. Om de är dåligt spän-

Tips och trix vid sågning

Sågklinga med stödsegment.

sågklingan slipas av för 
mycket abrasivt material. 
Detta uppstår oftast i sam-
band med sågning i mate-
rial som innehåller mycket 
sand. Detta kan lätt 
undvikas genom att 
öka vattenflödet för 
att avlägsna slammet som 
uppkommer när man sågar. 
Har man möjlighet går det 
även att skifta till en såg-
klinga med skyddssegment. Dessa hjäl-
per då till att skydda de områden som är 
utsatta för slipverkan.

-Problemet kan också uppstå vid golv-
sågning och då beror det på att man sågat 
igenom vilket gör att kylvattnet försvin-
ner från skärlinjen. Bristen på kylvatten 
gör att sågklingan överhettas och detta 
åtgärdas enkelt genom att sågdjupet jus-
teras så att ett par millimeter av materialet 
inte sågas. På så sätt hålls kylvattnet kvar 
i spåret!

Ojämn förslitning av segmentet
-Om segmentet slits mer på en av sidorna 
ger det en ojämn frigång i sidled. Den 
här förslitningen orsakas i allmänhet av 
dålig inriktning av sågklingan eller otill-
räcklig kylning på sågklingans ena eller 
andra sida. Börja först med att kontrollera 
sågens justering och åtgärda om det be-
hövs. Därefter bör du rengöra kylnings-
anordningen och kontrollera att flänsens 
framkant är korrekt kyld. Ibland händer 
det att mynningen där vattnet kommer 
ut är igensatt! Om ej så kan det bero på 
ojämnt vattenflöde från pumpen om den 
styrs därifrån.

-Sågklingan kan tappa sin cirkulära form 
på grund av förslitning som kan bero på 
skadade lager, sliten spindel eller smutsig 
och skadad fläns. Detta kan bara åtgärdas 
genom att byta lager eller att byta den ev. 
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da är det bara att spänna och sedan köra 
på igen. Dock kan det vara så att remmar-
na är korrekt spända och i fint skick. Då 
beror det mest troligt på dålig spänning i 
kraftförsörjningen. I detta fall gäller det 
att kolla så att du har rätt volt i uttaget 
samt att alla faser är uppkopplade.

-En för snabb skärhastighet kan leda till 
en onormal förslitning och det löses enk-
last genom att minska frammatningshas-
tigheten.

-Om sågklingan inte står vinkelrätt mot 
det material som kapas får man också en 
onormal slitning och det löses enkelt ge-
nom att se efter att sågen är korrekt juste-
rad. Om sågklingans hastighet är för hög 
kan det också resultera i liknande fel och 
då minska sågklingans hastighet.

-En optimal rotationshastighet är "a och 
o", vilket förstås innebär att om spindeln 
roterar för långsamt så skär den sämre 
och diamantsegmentet slits utan att få nå-
got resultat. Öka rotationshastigheten så 
att spindeln roterar fortare. Om det inte 
går att justera så byt såg.

Sprucken centrumplatta
Att centrumplattan spricker hör inte till 
vanligheterna och när det väl händer för-
står man ganska snabbt varför det hände. 
Dock finns det ett par saker man bör und-
vika för att inte riskerna att detta händer.

-Ett för hårt diamantsegment kan resul-
tera i hårt tryck på centrumplattan och 
det löses genom att välja ett mjukare dia-
mantsegment.

-Om man kör fast pga. ett för hårt skär-
tryck kan stammbladet utsättas för starka 
krafter och materialutmattning, som till 
slut leder till att sågklingan får spricker 
som börjar vid centrumplattan. Se till att 
använda ett stabilt och jämnt tryck när du 
sågar och undvik att sågklingan böjs eller 
fastnar i sågsnittet.

-En sprucken centrumplatta kan bli följ-
den av överhettning och överhettning 
orsakas av otillräckligt med kylvatten. 
Använd därför alltid tillräckligt med kyl-
vatten och vid golvsågning krävs det un-
gefär 7-18 liter per minut.

-Rotationshastigheten kan också vara 
boven i dramat och man får en sprucken 
centrumplatta. Då har rotationshastighet 
varit för hög och då sänka rotationshas-

tigheten eller byta såg.

Segment som lossnar
Oavsett om man sågar i golv eller vägg 
så händer det att man råkar ut för att ett 
eller ett par diamantsegment lossnar från 
sågklingan. I nästan varje fall går det att 
direkt härleda detta till att man fastnat i 
ett ingjutet armeringsjärn eller annan me-
tallkonstruktion. Dock finns det fler an-
ledningar till att detta kan hända och det 
är nog så viktigt att ha detta i åtanke. Det 
går att ersätta en eller två diamantsegment 
som har lossnat. Dock är det en förutsätt-
ning att stammbladet inte är sprucket eller 
mycket slitet. Om det saknas fler segment 
än så eller om sågklingan har förbrukat 
mer än hälften av sin livslängd så är det 
knappt värt kostnaden för att reparera 
sågklingan.

-Om exempelvis ett frisågat betongblock 

rubbas vid väggsågning och klämmer 
stambladet kan det nypa i diamantseg-
menten så att de går sönder. Såga i rätt 
ordning för att undvika denna risk alter-
nativ säkra de frisågade betongblocken så 
att de inte kan rubbas.

-Diamantsegmentet kan vara för hårt vil-
ket ger en onormal polering som i sin tur 
sliter loss segmentet eller orsakar utmatt-
ning. Använd då en sågklinga med ett 
mjukare diamantsegment.

-Om flänsarna på sågen inte ger tillräck-
ligt stöd kan sågklingan löpa snett, vilket 
kan leda till att diamantsegmenten släp-
per. Ersätt de båda flänsarna om detta är 
fallet!

-En sliten spindel eller slitna lager kan 
göra att sågklingan roterar i en elipsfor-
mad bana och som då gör att segmenten 

Sågklinga med stödsegment.
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lossnar. Byt spindel eller lager!

-Ej tillräckligt med kylvatten gör att seg-
menten lossnar av överhettning. Det kan 
man i efterhand se om stammbladet fått 
en blåaktig färg på de ställen där diamant-
segmentet lossnat.

-Var varsam med sågklingan när den han-
teras, därför att stötar och slag kan leda 
till att segmenten lossnar.

Segment som spricker
Ett fört hårt diamantsegment när man så-
gar eller en för hög skärhastighet kan leda 
till att segmentet spricker, men detta är 
högst ovanligt. Minska frammatningshas-
tigheten eller byt till mjukare diamant-
segment.

Excentricitet
Om diamantsegmentet är för hårt i rela-
tion till det man sågar i kan diamanterna i 
segmentet sitta kvar trots att det slits ned. 
Till slut blir diamanterna så trubbiga att 
de inte skär något. Då börjar sågklingan 
istället att hamra mot materialet man så-
gar i, vilket gör att sågklingan till slut de-
formeras. Byt därför till en sågklinga med 
mjukare diamantsegment alternativt flexa 
fram nya diamanter som kommer fram 
till ytan och kan skära. Slitna spindella-
ger kan också resultera i att spindeln och 
slagstycket roterar excentriskt, vilket gör 
att sågklingan till slut deformeras. Detta 
är mest vanligt på golvsågar där lagren 
inte har smörjts tillräckligt.

Överhettning
Något som är mycket viktigt när man så-
gar med ljuddämpade sågklingor är att 

blivit elliptiskt.

-En kraftigt nedsliten spindel gör att såg-
klingan blir dåligt fastsatt. Kontrollera 
därför att sågklingan är korrekt fastsatt på 
spindeln innan fläsen dras åt.

-Dra alltid åt muttern på spindeln med en 
nyckel då det ej räcker med att bara dra åt 
den för hand. Om flänsen inte är korrekt 
åtdragen kommer sågklingan att rotera 
kring spindeln.

Sågklingan skär inte
Om man tagit del av texten ovan så har 
man redan där fått en hel del förklaringar 
till varför en sågklinga inte skär som den 
ska. Dock känns det ändå relevant att ge 
detta en egen rubrik och här följer de van-
ligast problemen.

man har tillräckligt med kylvatten. 
För lite kylvatten resulterar att såg-
klingan kommer att se ut som en 
wok. Ljuddämpade stamm-
blad består av två tunna stål-
blad med en kopparplatta 
emellan. För hög värme 
gör att svetsen dessa emel-
lan släpper samt att de 
olika metallerna har olika 
egenskaper som gör att 
sågklingan får en form som 
en wok. En sågklinga med 
för hårt diamantsegment kan 
också bli överhettad och det-
samma gäller om skärhastigheten 
är för hög.

-En sågklinga med för hårt diamantseg-
ment som skär dåligt bör flexas så att nya 
skarpa diamanter kommer fram, alterna-
tivt att man skiftar till en sågklinga med 
mjukare diamantsegment.

-Uteffekten är viktigt och är den inte till-
räcklig kan det bero på spänningen, rem-
marna eller en för svag motor.

-En för hög rotationshastighet kan göra 
att diamantsegmentet blir slött och det 
löser man genom att kontrollera så att 
specifikationerna följs och klingans dia-
manter i förhållande till maskinen.

-Ett för lågt tryck mot sågklingan kan 
göra att den inte skärps på ett naturligt 
sätt. Detta leder efter ett tag till att verk-
tyget blir slött och då får man flexa fram 
nya skarpa diamanter.
PATRIK SJÖGREN

Elliptiskt axelhål
Om axelhålet ej är cirkulärt ska man ge-
nast sluta använda den och returnera såg-
klingan till sin leverantör för reparation. 
Därefter kontrolleras varför axelhålet har 

Ringsågsklinga.
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DIAMANTVERKTYG FRÅN EN AV 
DE LEDANDE I SKANDINAVIEN 

Med egen tillverkning i Finland

Levanto Diamond Tools AB
Göteborg
Backa Bergögata 9
422 46 Hisings Backa
Tel. 031-52 27 00
gbg.info@levanto.se

www.levanto.se

Stockholm
Jenny Linds gata 16
129 52 Hägersten
Tel. 08-556 343 80
sthm.info@levanto.se

HiB 177x130.indd   1 3/18/11   3:30 PM

Vattensug med recleaning
•		Fyll	sugen	med	15	liter	rent	vatten

•		Anslut	sugslangen	till	borrkaxuppsamlaren

•		Anslut	vattenslangen	från	sugens	vatten	
			pump	till	borrmaskinen

•		Börja	borra.

Borrkaxet	filtreras	i	filterpåsen,	renas	och				
återanvänds	som	kylvatten.	
Filterpåsen	rymmer	35	liter	koncentrerat	
borrkax.	

FILM: scanna koden 
eller gå in på vår hemsida.

ÅRETS	INNOVATION

JERNEVIKEN MASKIN AB • TEL: 031 - 52 01 16 • TAGENEVÄGEN 1 • 422 59 HISINGS BACKA • WWW.JERNEVIKEN.SE
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Håltagning är nog en av dom yngs-
ta specialföretagen inom bygg-
branschen. Metoden kom till Sveri-
ge i mitten av 60-talet och prövades 
i mindre skala. I början av 70-talet 
fanns det ett fåtal privata företag 
i Sverige, i mitten av 70 talet bör-
jade expansionen av företag och 
man räknade med att det skulle bli 
en ökning med 100 gånger på en 
10 års period. Vilket också besan-
nades. I början av 80-talet fanns 
det företag mer eller mindre i varje 
län så man kan gott säga att bran-
schen var etablerad.
På maskinmässan i Göteborg 1983 satt 
några håltagare över en lunch och disku-
terade samarbete mellan företagen. Våren 
1984 blev det ett stort missnöje då leve-
rantörerna lämnade rabatter till kreti och 
pleti som låg i samma nivå som proffsen. 
På sommaren samma år kallades leveran-
törer och håltagare till ett möte i Solna. 
Resultatet av mötet blev färgmärkningen 
av borr och klingor som fortfarande är 
gällande idag samt ett beslut om möjlig-
heten fanns att bilda en branschförening.

Diskussion om bildande av fören-
ing pågick ett par år
Stockholm blev ansvarig för att samordna 
bildandet. Malmö och Göteborg skulle 
aktivera företagen inom regionen för att 
dem senare skulle kunna bli medlemmar. 
Stockholm fick uppdraget att ta kontakt 
med Norrlandsföretagen för deras fram-
tida medlemskap. Länge gick diskussio-
nen om vi skulle bilda en branschorgani-
sation under SHIO (småföretagarna) eller 
byggentreprenörerna nuvarande Sveriges 
Byggindustrier. Vi valde till sist att sam-
arbeta med Byggentreprenörerna. Den 
tjänsteman som fick deras uppdrag att 
hjälpa oss var Inge Blixt. Martin Leidvik 
togs in som obetald konsult. Efter mycket 
arbete och kontakter var formerna klara 
hösten 1986 och en interimstyrelse till-
satt. Tanken var att alla delar av landet 
skulle vara representerad. Från norr till 

HiB firar 25 år
söder, med tonvikt på de tre storstadsre-
gionerna. Det var många förutom inte-
rimstyrelsen som la ner ett stort arbete att 
få till stånd en branschorganisation t.ex 
Ingemar (Skepparn) Carlsson (Stabilator 
i Göteborg), Rickard Danielsson (URAB 
i Stockholm) och Lars O Eriksson (Sö-
dertälje Borrteknik) för att nämna några.

Föreningen bildades 1987
I februari 1987 bildades HIB (Håltagarna 
Inom Byggentreprenörena) på hotell Ka-
relia i Stockholm. Vid starten lyckades 
vi få ihop 47 medlemmar. Lars Eriksson 
hade beställt handdukar och kalsonger 
som var tryckta med HiB och numrerade. 
Kalsongerna var tryckta med HiB på bak-
sidan och fick därför namnet ”Hål I Ba-
ken”. Kjell Larson som ordförande fick 
nr. 1 och Gunnar Landborg som kassör nr 
2 osv.

Den första styrelsen bestod av
Ordinarie ledamöter: ordförande Kjell 
Larsson  (Hålmetoder i Solna (en av ini-
tiativtagarna), kassör Gunnar Landborg 
(Diamantsystem AB i Huddinge), Bengt 
Ivarsson (Besab AB i Hisings Backa), 
Leif Fredriksson (SHC Byggservice AB 
i Norrköping), Göran Andersson (Dia-
mantborrarna AB i Malmö), Gunder Borg 
(Byggentreprenader AB i Bergforsen), 
Lars Jacobsson (LJ Håltagningsservice 
AB i Malmö), Inge Blixt (adj. sekr. Byg-
gentreprenörerna i Stockholm) och Mar-
tin Leidvik (adj. Martin Leidvik borr AB i 
Vällingby). Suppleanter: Lars O Eriksson 
(Södertälje Borrteknik), Lars-Åke Hahne 
(Såg & Betongborrning i Kalmar), Ingvar 
Liljeström (Liljeströms Byggnads AB i 
Karlskrona) och Gunnar Sandberg (Upp-
sala Betonghål i Uppsala). 1988 köpte 
Skanska Rivteknik. Kjell Larsson blev 
VD för både Rivteknik och Hålmetoder. 
På grund utav tidsbrist avgick Kjell från 
styrelsen. Gunnar Landborg efterträdde 
Kjell som ordförande och Gunder Borg 
blev kassör. 

Ordföranden under 25 år
Kjell Larsson  (Hålmetoder AB), Gun-
nar Landborg (DISAB Håltagnings AB), 
Bengt Ivarsson (BESAB AB), Gunnar 
Landborg (DISAB Håltagnings AB), Jan 
Lemos (JL Betonghåltagning AB), Leif 
Sjögren  (Hålgruppen AB), Carl-Johan 
Bendefors (A-borrning AB) och nuva-

rande Anders Andersson (Void AB). Inte 
många med tanke på föreningens 25 år!

Vad hände med de första styrelse-
medlemarna?
Kjell drev Rivteknik fram till sin pen-
sion. Han var med på Demcon mäss-
san hösten 2011. Kjell avled strax efter 
och några månader efter sin 80års dag. 
Gunder satt med i styrelsen fram till 
han sålde företaget och gick i pension. 
Gunder är ofta med på veteranträffarna. 
Bengt Ivarsson satt som ordförande i sex 
år. Klev av styrelsen efter ha varit med 
i 10år. Jobbade kvar i BESAB fram till 
pension. Leif Fredriksson överlät företa-
get i Norrköping till sonen Tomas. Han 
flyttade till Helsingborg och startade där 
ett nytt håltagningsföretag. Han är i dag 
pensionär. Göran Andersson startade eget 
håltagningsföretag som han drev fram till 
pension.  Lars Jacobsson startade ett eget 
håltagningsföretag och han överlät det på 
sonen och några anställda. Blev tjänste-
man på Sveriges byggindustrier och ar-
betade där till sin pension. Gunnar Land-
borg satt i styrelsen i 16 år antingen som 
ordförande eller vice ordförande. Efter 
det satt han i valberedningen i tre år. Han 
fick en hel del förtroendeuppdrag i Sve-
riges byggindustri och driver fortfarande 
håltagningsföretag och sitter återigen till-
fälligt i styrelsen.

Vad hade vi för visioner när vi bil-
dades?
Vi koncentrerade oss på tre saker: -Vi 
skulle betraktas som yrkesarbetare. -Vi 
skulle få till yrkesbevis. -Vi skulle vara 
representerade i olika grupper inom 
byggmästarföreningarna och dåvarande 
byggentreprenörerna. Vi drev frågorna 
ganska hårt och lyckades. 1990 hölls de 
första kurserna för yrkesbevis. Vi var 
äntligen betraktade som en yrkeskår. För 
närvarande har vi cirka 300 yrkesbevis 
utfärdade. 1990 kom första numret av vår 
tidning HiB-Info. I slutet av 1990-talet 
fick vi till AFU-hål som ligger till grund 
till våra anbud. Vi var representerade i 
olika utskott inom Byggentreprenörerna 
och Byggmästarföreningarna. Vi fick på 
1990-talet in de första representanterna 
i Byggmästarföreningarnas styrelse och 
även en representant i Byggentrepre-
nörernas styrelse (nuvarande Sveriges 
Byggindustri). Vi åstadkom mycket ge-
nom vårt samarbete med övriga S-företag 
och genom det blev vi en del i S-avtalet.
Vi fick gehör för våra yrkesproblem i 
byggmästarföreningarna och dåvarande 

Lars Sandström och Calle Bendefors på ett 
tidigare årsmöte (2010).
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Byggentreprenörerna. Vi blev respekte-
rande av våra beställare som till största 
delen var stora och små byggföretag.Vi 
var med och skrev läromedel för hålta-
gare och var utbildningsgodkända för yr-
kesbevis.

Det har gått 25 år och mycket har 
förändrats.
När vi bildades var vi ett gäng unga och 
glada amatörer. Ingen hade någon större 
erfarenhet av styrelsearbeten. Det vi var 
bra på var att utföra håltagningsarbeten 
och många gånger själva vara ute och ar-
beta. Att se en håltagare på fest var som 
att se någon som tagit av sig overallen 
och hamnat i en kostym. När vi en gång 
var på båtresa till Åland köptes det en vit 
skjorta och slips till Gunnar med orden 

”här får du något du aldrig haft, men kan-
ske kommer att behöva”. Trots vår oer-
farenhet drevs vi av en otrolig vilja och 
envishet att åstadkomma något. Genom 
studieresor och årsmöten träffades vi, 
bytte erfarenheter, lärde oss att samarbeta 
och inte se oss som konkurrenter utan 
som kollegor. Trots att årsmötena och 
halvårsmötena i början var lite oordnade 
lyckades vi ändå åstadkomma en hel del. 
Vi reste mycket, festade, hade allsång, 
fick med oss andra gäster på restaurang-
erna i allsången och hade otroligt trevligt. 
Med tiden blev vi mer seriösa, krävde 
bättre ordning, festade mindre och krävde 
mindre av oss själva. En ganska naturlig 
utveckling!

Under åren har det funnits många 
människor som gjort mycket för ut-
vecklingen
För att nämna några! Bror Österman som 
startade Hålmetoder i början av 70-talet 
som senare såldes till Skanska. han bil-
dade Ess Diam i mitten av 70-talet som 
tillverkade diamantverktyg. Bror kom 
med en hel del uppfinningar som betytt 
mycket. Mats Johansson var skaparen 

av ringsågen, tvillingkapen, och torr-
kapsadaptern. Curt Sundqvist var en av 
grundarna till Dimas. Dimas tillverkade 
i början maskiner, men senare även dia-
mantverktyg. Owe Persson startade en 
hel del håltagningsföretag. Var delägare i 
Dimas. Är i dag återförsäljare av maski-
ner och verktyg. Ulf Rönnqvist startade 
håltagningsföretag i hela landet. Är en 
av dem som utbildat en hel del håltagare. 
Anders Johnsen tillverkare av maskiner 
och tillbehör. Mest känd genom Germec 
och Pentruder. Jan Hermansson gjorde 
första rena håltagningsmässan (Demcon) 
och driver branschtidning för håltagare 
och rivare. 

HiB är stolt av vad som åstadkom-
mits under sina 25 år
Vi tackar alla som varit med och utveckla 
HiB samt håltagningen. Många är inte 
nämnda, men alla har gjort ett jättejobb!
GUNNAR LANDBORG

Åhörare på ett tidigare årsmöte (2010).
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Pentruder Inc. i USA fortsätter att skörda 
framgångar med Pentruder väggsågar, 
vajersågar och nu även borrmotorer. I 
USA är det som bekant ”pengar som ta-
lar” och när kunderna märker att de kan 
jobba mer än dubbelt så snabbt med en 
Pentruder som med sin gamla utrust-
ning, ja då är steget till en investering 
inte långt. Kunden på bilden beställde en 
Pentruder MDU – NTGRA® borrmotor 
till ett jobb med Ø 25,5 cm hål, ca 75-90 
cm djupa. Efter bara några timmars jobb 
ringde kunden till Terry på Pentruder Inc. 
och beställde en till för leverans nästa dag 
då Pentruder MDU – NTGRA® borrmo-
torn klarade av tre hål på samma tid som 
deras andra trefas-borrmaskin klarade av 
ett hål.
MARIE PEIL

Framgångar i USA för Pentruder

En strålande innovation
Jerneviken är återförsäljare av en strålan-
de innovation i form av en våtsug med ett 
cirkulationssystem som samlar upp borr-
kaxet i en separat påse. Våtsugen har en 
pump som pumpar ut det renade vattnet 
tillbaka till borrmaskinen. Detta gör att 
håltagaren förbrukar minimalt med vatten 
och behöver heller inte samla upp spill-
vattnet i tankar för senare deponi. Hålta-
garen tar bara loss påsen och slänger den 
bland det vanliga byggavfallet.

Sugen är anpassad av Jerneviken för den 
svenska marknaden vilket innebär att 

den har bättre hjul och handtag. Pris ut 
till kund ligger runt 20.000 kronor, men 
oavsett så låter det som en produkt som 
kompletterar den befintliga slurryboxen. 
Vattnet blir inte lika rent som i slurry-

boxarnar, men absolut tillräcklgit för att 
återanvändas som kylvatten samt för att 
hållas ut i det kommunala avloppsnätet.
PATRIK SJÖGREN
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BVM ByggVärmeMaskiner AB   tel:     031-413070 
Box 12014, 402 41 Göteborg   fax:    031-415960 
Besöksadress: Källegårdsvägen 1  e-post:   info@bvm.se 
       hemsida:   www.bvm.se 

Heylo FT 1000: Multifunktionsfilter för 
luftrening och filtrering med luftundertryck. 
Heylo FT 1000 - med HEPA standard! 

HEYLO FT 1000 är utrustad med förfiltrering 
G4 och filterpatron i filterklass F9 eller H14. 

Vid mögelsaneringar frigörs ofta mögelsporer, fint damm och 
andra hälsovådliga partiklar. Dessa föroreningar kan spridas 
inom byggnaden och ge upphov till nya skador på byggnaden 
samt innebära hälsorisker för personal och boende. 
 
Heylo FT 1000 är det självklara valet när åtgärder skall vidtas 
för att så långt möjligt utesluta risken för spridning av skadliga 
partiklar. Heylo FT 1000 är utmärkt att kombinera med under-
tryckssystemet DCD 3.0. 
 
Heylo FT 1000 kan förses med filterpatron F9 eller H14 bero-
ende på aktuellt objekt. Filterpatronen skyddas av 3 st förfilter i 
filterklass G4. 

Manöverpanel med potentiometer för steglös inställning av 
fläktkapaciteten = lätt att anpassa till olika rumsstorlekar. 
Tidräknare (option) underlättar debitering. 

Tekniska data FT 1000 

Luftmängd, steglös max. (m3/h) 3.800 

Elektrisk anslutning (V/Hz) 230/50 

Effektupptagning (kW) 0,46 

Märkström (A) 2,9 

Höjd/Bredd/Djup (mm) 950/450/650 

Vikt (kg) 33 

Anslutningsstos insug- /utblås (mm) 
Insugssida: t.o.m. 3 slangar 
Utblåssida: t.o.m. 2 slangar 

 205/205 

Artikelnr. H1110908 

HEYLO FT 1000 

-Får du inte epost om nyheter från föreningen?
-Gå då till föreningens hemsida och anmäl din 
epostadress!

Som registrerad användare får du även tillgång 
till fler funktioner på föreningens hemsida.

www.hibinfo.se
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Byggmaskiner-mässan nysatsar
Den 12-15 mars är det åter dags 
för Byggmaskiner! Det blir en 
renodlad byggmaskinmässa där 
branschen möts och tar del av de 
senaste lösningarna när det gäller 
maskiner, tillbehör och hjälpmedel.
–Vi vill göra mässan mer lättillgänglig 
och attraktivare för olika besökargrupper. 
Därför lyfter vi fram varje branschområ-
de på ett tydligare sätt och visar att vi sat-
sar helhjärtat på maskinsidan, förklarar 
den nya projektledaren Anki Fagerström.
Mässan Byggmaskiner startade för 30 år 
sedan och har sedan dess skaffat sig ett 
grundmurat gott rykte som den viktigaste 
mötesplatsen för den delen av svensk 
byggindustri som sysslar med maskiner 
och utrustning för alla typer av byggna-
tion. Ett rykte man inte bara bygger vida-
re på utan nu kommer mässan att förädlas 
och utvecklas ännu mer.
 
Vill nå alla som arbetar inom bygg-
industrin oavsett storlek på företag
–Vi vill nå alla som arbetar inom byggin-
dustrin, från de stora drakarna till de min-
dre företagen och hantverkarna med egen 
firma, påpekar Anki Fagerström. Hon le-
der ett team som varit med länge i bran-
schen och står för kontinuitet. Själv vill 
hon gärna bidra med förnyelse. –Vi vill 
inte bara förmedla nyheter i branschen 
till våra besökare, utan i lika hög grad 

kunskap om produkter och hjälpmedel 
oavsett om man är golvläggare, snickare, 
murare, håltagare, kranförare, betongar-
betare, takläggare, plattsättare med flera. 
Det skall finnas något för alla kategorier.

Vi vill träffa våra kunder
För Husqvarna Construction Products är 
håltagningsentreprenörerna en av de vik-
tigaste kundgrupperna. –Vi ställer ut på 

tygssidan kommer vår Diagrip 2-teknik 
få tala för sig. Det är otroligt bra klingor 
med mycket hög prestanda, enligt Hans 
Lück.

Viktig träffpunkt och  mötesplats
– Jag hoppas att vi med hjälp av våra ny-
heter kan locka många besökare till mäss-
san. Det är en viktig träffpunkt och mö-
tesplats som också ligger i en expansiv 
region. Håltagning är ett viktigt bransch-
segment inom byggsektorn och kommer 
att få berättigad uppmärksamhet på mäss-
san, säger Anki Fagerström, projektledare 
för Byggmaskiner.

Årets första grillfest
Byggmaskiner 2013 arrangerar årets för-
sta grillfest! –Det kommer att bli ett rik-
tigt party, säger Annelie Lundkvist i pro-
jektteamet. Tänk långbord, träbänkar, öl 
och en härlig grillbuffé så är ni helt rätt 
ute. Givetvis med musikunderhållning. 
Torsdagen den 14 mars drar festen igång.
Skriv redan nu in det i almanackan. –
Förhoppningen är att gästerna, det vill 
säga besökarna och utställarna, ska få 
tillfälle att mingla, knyta kontakter och 
lägga grunden för nya affärer under mer 
avspända former än på mässgolvet, säger 
Annelie Lundkvist.

Byggmaskiner 2013 därför att vi vill träf-
fa våra kunder och visa dem våra produkt-
nyheter, säger Hans Lück, säljansvarig. I 
början av 2013 lanserar Husqvarna ett 
helt nytt produktprogram inom elektriskt 
högfrekventa maskiner för såväl sågning 
som borrning. –Besökarna kommer att få 
möjlighet att testa våra produktnyheter. 
Dessutom tänker vi visa fler nyheter inom 
andra produktgrenar. På diamantsverk-

Ljud är en del av det dagliga livet, 
men högt ljud kan skada din hör-
sel permanent. Har du en gång 
förlorat din hörsel kan du aldrig få 
tillbaka den. EU har utfärdat ett di-
rektiv som ska bidra till att arbetare 
skyddas från höga ljud. Direktivet 
om minimikrav för arbetstagares 
hälsa och säkerhet vid exponering 
för risker som har samband med 
fysikalisk agens (buller) i arbetet.
 Direktivet är införlivat i de svenska fö-
reskrifterna AFS 2005:16 och ska skydda 
arbetare mot de effekter som buller kan 
åstadkomma. Inom buller finns det tre be-
teckningar som är bra att känna till.

Ljudtrycksnivån
Är ett mått på hur starkt ljudet är vid en 
viss punkt, t ex vid arbetarens öra.
Impulsstoppvärde (LpCpeak)
Är ett värde som anger nivån på den 
högsta kortvariga ljudtoppen som före-
kommer under en arbetsdag. Detta mäts 

med ett s k C-filter (därav “C“ i förkort-
ningen) i instrumentet och inställningen 
är “peak“.

Daglig bullerexponeringsnivå
Daglig bullerexponeringsnivå är det bul-
ler som en användare utsätts för under 
en arbetsdag. Den dagliga bullerexpone-
ringsnivån räknas fram med hjälp av en 
formel och är baserad på ljudtrycksnivån 
hos det verktyg som används. Ett så kallat 
A-filter används då i mätningarna.

Två värde att känna till
En användare bör vidare känna till de två 
nivåer (insatsvärde och gränsvärde) som 
finns för buller. Om insatsvärdet uppnås 
på arbetsplatsen krävs det åtgärder från 
arbetsgivaren och om gränsvärdet över-
skrids måste arbetet stoppas. Det finns en 
en del möjliga åtgärder för att reducera 
bullernivån. Förändra arbetssättet, använ-
da verktyg med lägre ljudnivå, planera 
arbetet bättre så att bullerexponeringen 

Buller på arbetsplatsen
minskar eller att använda alternativa me-
toder.

Hörselkåpor är ett måste
Som håltagare gäller det att alltid använ-
da sina hörselkåpor som arbetsgivaren 
tillhandahåller då ljudnivån allt som of-
tast överstiger 85 dB.
PATRIK SJÖGREN



Tractive AB I Gjutargatan 54 I 78170 Borlänge I Sverige
Tel: 0243 221155 I Fax: 0243 221180

E-mail: info@tractive.se I www.pentruder.com

Besök vår nya hemsida www.pentruder.com 
för mer information om våra produkter eller 

ring Björn på tel: 072 25 22 11 55.

Med en Pentruder kan du alltid förvänta dig högsta 
kvalitet, tillförlitlighet och prestanda.

Prova en Pentruder du också - En  säker investering
i utrustning som är byggd för att hålla!

Alla Pentruder-maskiner är tillverkade i Sverige. Vi producerar precisionsdelar i vår egen 
verkstad, i moderna produktionsmaskiner. Med mer än 35 års erfarenhet från att utveckla 
och bygga betonghåltagningsutrustning vet vi vad som krävs och vad håltagaren behöver. 
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POSTTIDNING B
AVS. HiB, Box 5054, 102 42 STOCKHOLM

Utvald.

Med över 5 000 maskiner i produktion över hela världen är det ingen 
tvekan om vem rivningsbranschen litar på när det gäller kraftfulla, 
kostnads  effektiva och säkra rivningsuppdrag: Brokk har förtjänat den 
förstaplatsen i mer än 30 år. Fjärrstyrd slagkraft precis där du behöver den. 

Brokk AB | Tel 0910-711 800 
info@brokk.com | www.brokk.com/se


