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POSTTIDNING B

Permanentmagneter
SOMMAR-

ERBJUDANDE

Typ Maxlast Min.tjocklek Last vid rundgods Diameter Artnr. Nu

DPMN1* 150 kg 10 mm 65 kg 40–100 mm 81990044 5 390 kr

DPMN2* 250 kg 15 mm 100 kg 40–160 mm 81990144 6 440 kr

DPMN3** 500 kg 20 mm 210 kg 40–220 mm 81990244 9 590 kr

DPMN4*** 1000 kg 25 mm 540 kg 80–300 mm 81990344 16 940 kr

DPMN5*** 1500 kg 30 mm 810 kg 80–350 mm 81990444 24 360 kr

DPMN6**** 2000 kg 35 mm 1080 kg 80–400 mm 81990544 30 380 kr

* = Materiallängd max 2000 mm
** = Materiallängd max 2500 mm
*** = Materiallängd max 3000 mm
**** = Materiallängd max 3500 mm

Erbjudandet gäller t.o.m. 110930 och går inte att 
kombinera med andra erbjudanden eller rabatter.

Rätt storlek för varje användningstillfälle. De 6 storlekarna med laster från 150 kg till 2000 
kg kan användas för både runda och plana material. Demag permanentmagnet DPM förenar 
enkel hantering med hög arbetseffekt.

• Låga driftkostnader
• Hög säkerhet
• Ingen restmagnetism

• Kan användas överallt oberoende av nätström
• Spakmanövrering med inbyggd säkring mot oavsiktlig frånkoppling
• Ingen tvåhandsfattning krävs vid manövrering

Nr 2 2014

Nexans sätter  
säkerheten främst

PELARSVÄNGKRAN 
TILL MOELVEN

Bra gensvar på 
Underhållsmässan
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Kraft, erfarenhet och trygghet
Som grundare av Dematek AB har jag tagit chansen att i samband med företagets 
20-årsjubileum hoppa in och skriva ledaren.

”20 år ungt men med branschens längsta historia”, så rubricerade Demateks VD Jonas 
Hörnfeldt sin ledare i senaste numret av Outlook. Som grundare av Dematek AB och 
fortfarande aktiv styrelsemedlem började jag fundera runt de årtal som Jonas hade 
noterat. ”Tiden går fort när man har roligt” skrev han också.

Jag har haft ett fantastiskt roligt yrkesliv och tackar i mångt och mycket den glädjen 
för att jag fortfarande kan arbeta aktivt i Demateks styrelse. Jag kan fortfarande 
ibland ge ett råd till organisationen baserat på min långa erfarenhet av affärslivet, som 
kretsat runt materialhantering. När jag – troligen för sista gången – år 2009 besökte en 
av världens största mässor för materialhantering, C-Mat i Hannover hade det gått hela 
50 år sedan jag för första gången var där. År 1959 var besöket en del av en skolresa. 
Under 60-talet missade jag några år, men från 1967 besökte jag denna mässa varje år 
för att tillgodogöra mig den senaste utvecklingen inom materialhantering.

Mitt yrkesliv har kretsat kring hantering, mellanlagring och förflyttning av material 
inom industriell produktion. Jag har en relativt unik kunskap och erfarenhet inom 
detta område. Jonas beskrev i förra numret Demags tillkomst och utveckling. Jag vill 
naturligtvis inte jämföra mig med Demags ålder. Demag föddes ju redan år 1840 och 
jag ca 100 år senare (1939), men med 50 intensiva år i branschen lär jag ändå kunna 
konkurrera med de flesta vad gäller branscherfarenhet. De erfarenheter jag fick under 
uppstartningen av Dematek sitter också mycket djupt och utgör en fantastisk kunskaps-
bank inom företagsledning.

När jag tittar mig omkring och ser alla Demateks 170 medarbetare, många med 
mycket lång erfarenhet och andra, yngre, vetgiriga, kunniga ingenjörer, servicetekniker 
och administrativ personal så ser jag ett företag med stor kunskap, tyngd och seriositet, 
som inte många andra når upp till. 

För kunder bör det kännas redan från första kontakt att här finns ett företag, en leveran-
tör, som utstrålar kraft, erfarenhet och trygghet.  

Det företaget har jag varit med och byggt upp. Det kan jag glädjas över, men att tiden 
går fort är jag i min ålder mer tveksam att glädja mig över.

Berndt Hörnfeldt
Grundare av Dematek AB

Ansvarig utgivare: Jonas Hörnfeldt
Produktion: Karlöf Marknadsföring AB, www.kundtidningar.nu
Adressändring: info@dematek.se
Framsida: Mikael Höglund, servicetekniker på Dematek.Dematek AB: Huvudkontor, Box 5560, 141 07 Huddinge, 08603 34 00. Generalagent för Demag Cranes & Components GmbH. 

Malmö. Helsingborg. Ronneby. Halmstad. Oskarshamn. Jönköping. Göteborg. Västervik. Trollhättan. Linköping. Nyköping. Stockholm. Mariestad. Strängnäs. 
Karlstad. Västerås. Ludvika. Storvik. Gävle. Söderhamn. Hudiksvall. Sundsvall. Örnsköldsvik. Umeå. Skellefteå. Luleå. Piteå.

Lintelfrar.
Kättingtelfrar. 
Traverskranar.

Pelarlyftar. 
Manulift. 
Hjulblock.

Reservdelar.
Elutrustning.
Vacuumlyftar.
Komponenter.
Manöverdon.

Mätinstrument. 
Ergo-lösningar. 

Servicelösningar.
Rullande service. 

KBK Lättlastsystem.  
Teknisk konsultation. 

Montage och igångsättning.
Ny- och ombyggnation. 

Speciallösningar. 
Utbildning.

Lyftdon. 

Precis det du behöver.

www.dematek.se
Dematek AB: Huvudkontor, Box 5560, 141 07 Huddinge 08-603 34 00. Generalagent för Demag Cranes & Components GmbH.

Malmö. Helsingborg. Ronneby. Halmstad. Oskarshamn. Tingsryd. Jönköping. Göteborg. Västervik. Trollhättan. Linköping. Norrköping. Stockholm. 
Mariestad. Strängnäs. Karlstad. Västerås. Ludvika. Storvik. Söderhamn. Hudiksvall. Sundsvall. Örnsköldsvik. Umeå. Skellefteå. Luleå. Piteå.

blå pms 286  /  grå pms 429 /  röd pms 032

broschyr  07-11-07  12.50  Sida 16

Avsändare: 
Dematek AB, Box 5560, 141 07 Huddinge
Adressändring: 
dematek@dematek.se

POSTTIDNING B

Permanentmagneter
SOMMAR-

ERBJUDANDE

Typ Maxlast Min.tjocklek Last vid rundgods Diameter Artnr. Nu

DPMN1* 150 kg 10 mm 65 kg 40–100 mm 81990044 5 390 kr

DPMN2* 250 kg 15 mm 100 kg 40–160 mm 81990144 6 440 kr

DPMN3** 500 kg 20 mm 210 kg 40–220 mm 81990244 9 590 kr

DPMN4*** 1000 kg 25 mm 540 kg 80–300 mm 81990344 16 940 kr

DPMN5*** 1500 kg 30 mm 810 kg 80–350 mm 81990444 24 360 kr

DPMN6**** 2000 kg 35 mm 1080 kg 80–400 mm 81990544 30 380 kr

* = Materiallängd max 2000 mm
** = Materiallängd max 2500 mm
*** = Materiallängd max 3000 mm
**** = Materiallängd max 3500 mm

Erbjudandet gäller t.o.m. 110930 och går inte att 
kombinera med andra erbjudanden eller rabatter.

Rätt storlek för varje användningstillfälle. De 6 storlekarna med laster från 150 kg till 2000 
kg kan användas för både runda och plana material. Demag permanentmagnet DPM förenar 
enkel hantering med hög arbetseffekt.

• Låga driftkostnader
• Hög säkerhet
• Ingen restmagnetism

• Kan användas överallt oberoende av nätström
• Spakmanövrering med inbyggd säkring mot oavsiktlig frånkoppling
• Ingen tvåhandsfattning krävs vid manövrering

Vid kabeltillverkaren Nexans i 
Grimsås prioriteras säkerheten. 
– Personalen ska kunna lita på 
utrustningen och jobba säkert, 
säger Stellan Grönberg, service- 
ansvarig på Underhållsavdelningen 
på Nexans. Därför har vi sedan 
många år serviceavtal för all vår 
lyftutrustning med Dematek.
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Med tyngdpunkten 
inom kraftöverföring 
är Nexans en global 
aktör inom marknads-

segmenten infrastruktur, industri-
installation och lokala nätverk. Som 
världsledare inom kabelindustrin 
erbjuder Nexans ett omfattande urval 
av kablar och kabelsystemlösningar. 

– Totalt har koncernen cirka 26 000 
anställda och vi är verksamma i 40 
länder. I Sverige är vi ungefär 500  
anställda, varav de flesta här i 
Grimsås, säger Stellan Grönberg.

42 000 ton kabel
Grimsås är ett litet samhälle med cirka 
900 invånare som ligger i Tranemo 
kommun, i Västergötland. Nexans är 
inte otippat Grimsås största arbets-
givare. Företaget tillverkar över tusen 
olika typer av kablar och totalt produ-
cerar man cirka 42 000 ton kabel per 
år! Anläggningen i Grimsås fungerar 
också som logistikcentrum för distri-
bution av koncernens produkter till 
kunder i Norden och Baltikum. 

– Vi använder oss av en hel del 
lyftutrustning i vår verksamhet. 

”Det är också en 
stor fördel att de kan 
utföra service på alla 
fabrikat och all typ av 

lyftutrustning”

Nexans sätter  
säkerheten främst
SERVICEAVTAL MED DEMATEK
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Det kan vara allt ifrån att lyfta 
kopparspolar och övrig tung 

hantering i produktionen till lyftut-
rustning som vi på underhåll behö-
ver använda oss av, vid exempelvis 
maskinrenoveringar, säger Stellan 
Grönberg.

Stor variation av lyftutrust-
ning och lyftredskap
Sedan många år tillbaka har Nexans 
serviceavtal med Dematek när det 
gäller all typ av lyftutrustning oavsett 
fabrikat. Ansvarig servicetekniker på 
Dematek är Mikael Höglund.

– Jag utgår från Mullsjö och arbetar 
med service inom en omkrets på cirka 
10 mil. Nexans är min största kund, 
annars är det mest mindre indu-
strier inom distriktet, berättar Mikael 
Höglund och fortsätter;

– Fyra gånger per år är vi hos Nexans 
och utför service. Oftast är det jag 
och min kollega Allan Broddnäs som 
arbetar tillsammans och det tar cirka 
en och en halv vecka för oss två att gå 
igenom allt. Det är mycket kättingtel-
frar, nästan 100 stycken totalt, upp till 
1500 kg. De har även lintelfrar, telfrar 

på balk, KBK-system, lyftplattor, 
svängkranar från 125 till 1000 kg och 
traverser upp till 5 ton. Det mesta på 
företaget är av Demags fabrikat, då 
man fasat ut gammal lyftutrustning 
vartefter och köpt in nytt. Sen har 
Nexans också många speciella lyft-
redskap, för att lyfta kabeltrummor 
etc., som vi kontrollerar och också 
utför service på. Så det är en hel del 
att gå igenom vid varje servicetillfälle. 
Utöver det är vi även hos Nexans då 
det krävs reparationer, flyttningar och 
omändringar samt vid nymontage av 
lyftutrustningar. 

Minska risken för olyckor och 
driftstopp
Demateks service är ett förebyggande 
underhåll och här kontrolleras bland 
annat kätting, bromsar, krokar och 
infästningar, oljenivåer m.m. Det 
utförs även vissa enklare åtgärder 
som smörjning av linor, linledare, 
kuggdrev och kätting med mera. Efter 
utförd service får Nexans en service-
rapport där eventuella fel påtalas. 

– Att vi investerar mycket i service 
och underhåll är framför allt för att vi 
sätter säkerheten främst här på företa-
get. Vi vill att personalen ska kunna 
lita på utrustningen och jobba säkert. 
Dessutom vill vi genom vår satsning 
på service givetvis även minimera 
risken för driftstopp, säger Stellan 
Grönberg.

På Nexans i Grimsås produceras 42 000 ton kabel per år.

Demateks Mikael Höglund och Stellan Grönberg, serviceansvarig på underhållsavdelningen på 
Nexans har ett bra samarbete.
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Dematek har över 100 välutbildade 
servicetekniker som monterar, reparerar 
och servar alla fabrikat av lyftutrustning. 
Det kan gälla allt från service av den lilla 
kättingtelfern till mer omfattande service 
av en kran, travers eller lättlastsystem. 

Dematek erbjuder:
• Grundservice
• Akutservice
• Ombyggnader och    
 uppgraderingar
• Kontroll av lyftredskap

Certifierade servicetekniker

Hos Dematek får du alltid tillgång till väl 
utbildade tekniker som jobbar utefter de 
lagar och krav som finns. Företaget utför 
service enligt Svensk Standard SS 768 00 
04. Som ett led i att vara kompetenta och 
välutbildade har Dematek infört begreppet 
certifierad servicetekniker. Certifieringen 
innebär en återkommande utbildning av 
samtliga servicetekniker på Dematek.

Utbildningen innehåller fyra delar:

• Måsteutbildning
 Här ingår elsäkerhetsutbildning,  
 utbildning för att köra kran och mobila 
  plattformar, heta arbeten etc.  
 Utbildningen är delvis beroende på  
 vilken typ av lyftutrustning man har  
 som specialitet.

•  Produktutbildning 
 Den självklara löpande  
 utbildningen för service- 
 tekniker i produkternas  
 tekniska uppbygg- 
 nad och reparations - 
  metoder, utbild- 
 ningar som  
 ständigt   
 uppdateras.

•  Kundspecifika utbildningar
 Det kan t.ex. gälla att jobba vid  
 spår (tågmiljö).

•  Allmänna kurser inom lyftteknik   
 Grundläggande lyftdonsutbildning.

Byter till säkerhetskrokar
Demateks servicetekniker inspekterar inte bara 
Nexans lyftutrustning utan även lyftredskapen. 
Det sker efter ett speciellt protokoll och allt 
är numrerat. Ett bevis på att säkerheten går i 
första hand på företaget är att de beslutat att 
byta ut alla typer av krokar till en ny typ av 
säkerhetskrok, som Dematek levererar.

– Dematek är mycket bra att ha att göra med 
och vi är nöjda med vårt samarbete. Om vi 
får problem så är det bara att ringa - de ställer 
alltid upp. Det är också en stor fördel att de 
kan utföra service på alla fabrikat och all typ 
av lyftutrustning. 

Nytt KBK-lättlastsystem
– När det gäller inköp av lyftutrustning så 
ligger det på andra avdelningar, men jag vet 
att det ofta blir Dematek. Att hålla sig till färre 
antal leverantörer förenklar vår reservdelshåll-
ning samtidigt som det blir mer ekonomiskt 
fördelaktigt, sägert Stellan Grönberg

Nexans har nu investerat i ett nytt Demag 
KBK-lättlastsystem som installeras i mitten av 
maj. - Med hjälp av KBK-anläggningen ska 
vi ladda våra buncher-maskiner (tvinnar flera 
koppartrådar till en enda ledare) med spolar 
som väger uppemot 500 kg. Idag görs det 
arbetet med hjälp av en handtruck. För att öka 
säkerheten för de som arbetar där och samti-
digt förenkla produktionen så blir nu istället 
ett KBK-lättlastsystem som får göra jobbet. 
Säkerheten främst alltså! Fyra gånger per år är Mikael Höglund hos Nexans och utför service.

Sveriges största service organisation inom lyftteknik
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POSTTIDNING B

Permanentmagneter
SOMMAR-

ERBJUDANDE

Typ Maxlast Min.tjocklek Last vid rundgods Diameter Artnr. Nu

DPMN1* 150 kg 10 mm 65 kg 40–100 mm 81990044 5 390 kr

DPMN2* 250 kg 15 mm 100 kg 40–160 mm 81990144 6 440 kr

DPMN3** 500 kg 20 mm 210 kg 40–220 mm 81990244 9 590 kr

DPMN4*** 1000 kg 25 mm 540 kg 80–300 mm 81990344 16 940 kr

DPMN5*** 1500 kg 30 mm 810 kg 80–350 mm 81990444 24 360 kr

DPMN6**** 2000 kg 35 mm 1080 kg 80–400 mm 81990544 30 380 kr

* = Materiallängd max 2000 mm
** = Materiallängd max 2500 mm
*** = Materiallängd max 3000 mm
**** = Materiallängd max 3500 mm

Erbjudandet gäller t.o.m. 110930 och går inte att 
kombinera med andra erbjudanden eller rabatter.

Rätt storlek för varje användningstillfälle. De 6 storlekarna med laster från 150 kg till 2000 
kg kan användas för både runda och plana material. Demag permanentmagnet DPM förenar 
enkel hantering med hög arbetseffekt.

• Låga driftkostnader
• Hög säkerhet
• Ingen restmagnetism

• Kan användas överallt oberoende av nätström
• Spakmanövrering med inbyggd säkring mot oavsiktlig frånkoppling
• Ingen tvåhandsfattning krävs vid manövrering

Bra gensvar på 
Underhållsmässan
En av de stora branschmässorna är Underhållsmässan, som hålls vartannat 
år på Svenska Mässan i Göteborg. I år gick mässan av stapeln den 12–14 
mars, i stort sett alla inom lyftbranschen var representerade och Dematek 
fanns på plats med en 77 kvadratmeter stor monter. 

– För Demateks del började förbere-
delserna inför mässan redan i oktober 
2013 och vi kände oss väl förberedda 
då mässan öppnade. Dematek satsar 
mycket på mässan, så det är viktigt 
att det blir bra och att den ger resul-
tat, säger Claes Hörnfeldt, marknads-
ansvarig på Dematek, då vi fick en 
pratstund med honom. 

I montern visade Dematek upp flera 
nya produkter, bland annat sken-
systemet KBK Aluline och Demags 
E-Balancer, som fick stor uppmärk-
samhet. Det var också bra intresse för 
Dematek Rental, som innebär ett helt 
nytt sätt att köpa lyftteknik. Många 
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Erbjudandet gäller t.o.m. 110930 och går inte att 
kombinera med andra erbjudanden eller rabatter.

Rätt storlek för varje användningstillfälle. De 6 storlekarna med laster från 150 kg till 2000 
kg kan användas för både runda och plana material. Demag permanentmagnet DPM förenar 
enkel hantering med hög arbetseffekt.

• Låga driftkostnader
• Hög säkerhet
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• Kan användas överallt oberoende av nätström
• Spakmanövrering med inbyggd säkring mot oavsiktlig frånkoppling
• Ingen tvåhandsfattning krävs vid manövrering

tog också chansen att gå Demateks 
Ansvarsutbildning, utan kostnad.

– Vi hade även en runtomsvängande 
traverskran, som drog en hel del upp-
märksamhet till sig. För första gången 
hade vi även låtit våra duktiga servi-
cetekniker kliva fram i rampljuset och 
låta dem vara de som representerade 
oss i montern. Ett av våra mål med 
mässan var att sälja fem serviceavtal 
inom en viss förutbestämd tid efter 
mässan och vi är på god väg att lyckas 
med detta. Sammantaget så var det en 
mycket lyckad satsning och vi är nöjda 
med vårt mässdeltagande, avslutar 
Claes Hörnfeldt.

”Sammantaget så 
var det en mycket 

lyckad satsning och 
vi är nöjda med vårt 

mässdeltagande”

Hänt sen sist!



Henrik Gardell
Servicetekniker, Linköping

Henrik Gardell kommer närmast från Mantena Sverige 
AB där han arbetade som tågtekniker och servade och 
reparerade Östgötatrafikens pendeltåg. Innan dess var 
Henrik servicetekniker på Atlet AB och jobbade med 
underhåll av truckar ute hos kunder. 

– Jag har ingen 
tidigare erfarenhet av 
just kranar och 
traverser, men det är 
alltid kul att lära sig 
nya saker.  
Jag trivs väldigt bra 
med att vara resande 
tekniker, få ha 
kundkontakt och ta 
eget ansvar. Är snart 
inne på min tredje 
månad och jag trivs 
bra på Dematek. Det 
är trevliga kollegor 
som hjälper mig när 
jag behöver tips och 
råd.

NYANSTÄLLDA
Seppo Leppälampi
Säljare, Västerås

Seppo Leppälampi har 
jobbat med lyft och  
materialhantering i  
olika omgångar sedan 
1984 och har stor 
er farenhet att arbeta med 
allt ifrån lätta lyft upp till 
stora processkranar med 
anpassade lyftok 

– Från 1985 till 1991 jobbade jag som säljingenjör vid Ergolift 
AB där jag satt på två stolar. Det jag sålde fick jag själv konstru-
era och bereda för inköp och slutligen över vaka slutmontering i 
egen verkstad. Som konstruktör dimensionerade jag hanterings-
utrustningar enligt lyftdonsnormerna (En Ergolift-enhet har alltid ett 
kundanpassat hanteringsverktyg hyd rauliskt, pneumatiskt eller 
vakuum där används bl.a. KBK-systemet för takhängda åkrörelser). 
Mellan 2000 till 2003 arbetade jag som region ansvarig för 
region Mitt (service och försäljning) vid Konecranes AB. I augusti 
2006 kom jag tillbaka som sälj ansvarig för Ergolift Material-
hantering på Skoogs Maskin & Svets AB, som förvärvat produk-
ten. 2011 anställdes jag som produkt ansvarig vid Recotech AB i 
Arboga för service relaterade produkter till gasturbiner för kunder 
inom flyg- och energiindustrin.

Hänt sen sist!

Som ni kanske har läst tidigare har 
Dematek 20-års jubileum i år, vilket 
firas på många sätt. Ett av de mer udda 
sätten att fira på är att Dematek i år har 
investerat i en ny toppmodern travers-
kran till lagret i Huddinge. 

– Efter att ha levt som ”skomakarens 
barn” i 20 år har vi nu äntligen bytt ut 
vår gamla ASEA-travers till en ny 2,5 tons 
Demag, säger Claes Hörnfeldt, marknads-
chef på Dematek.

Den nya traversen är utrustad med 
Demags lintelfer DR 3 med steglös lyft 
och åkrörelse, för bästa möjliga preci-
sion. Därtill är kranen även utrustad 
med Demags radiostyrning och belys-
ning. Förutom ny travers så är även 
strömtillförseln längs banan utbytt.

– Vi tycker att det är kul att äntligen 
få en Demag travers och att vi nu har 
en kran som vi kan visa upp för våra 
kunder. Alla som vill är välkomna till 
oss i Huddinge för en titt, hälsar Claes 
Hörnfeldt.

Ny traverskran till Demateks 
huvudkontor i Huddinge

Fakta 
Krantyp: EPDE 2,5 x 6800 mm
Lyftmaskineri: EK DR-Pro 3

7
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DPMN1* 150 kg 10 mm 65 kg 40–100 mm 81990044 5 390 kr

DPMN2* 250 kg 15 mm 100 kg 40–160 mm 81990144 6 440 kr

DPMN3** 500 kg 20 mm 210 kg 40–220 mm 81990244 9 590 kr

DPMN4*** 1000 kg 25 mm 540 kg 80–300 mm 81990344 16 940 kr

DPMN5*** 1500 kg 30 mm 810 kg 80–350 mm 81990444 24 360 kr

DPMN6**** 2000 kg 35 mm 1080 kg 80–400 mm 81990544 30 380 kr

* = Materiallängd max 2000 mm
** = Materiallängd max 2500 mm
*** = Materiallängd max 3000 mm
**** = Materiallängd max 3500 mm

Erbjudandet gäller t.o.m. 110930 och går inte att 
kombinera med andra erbjudanden eller rabatter.

Rätt storlek för varje användningstillfälle. De 6 storlekarna med laster från 150 kg till 2000 
kg kan användas för både runda och plana material. Demag permanentmagnet DPM förenar 
enkel hantering med hög arbetseffekt.

• Låga driftkostnader
• Hög säkerhet
• Ingen restmagnetism

• Kan användas överallt oberoende av nätström
• Spakmanövrering med inbyggd säkring mot oavsiktlig frånkoppling
• Ingen tvåhandsfattning krävs vid manövrering

– Bakgrunden är att vi arbetar före-
byggande då det gäller säkerheten 
på företaget och rapporterar därför 
alla risker, tillbud och olyckor, säger 
Tomas Gerdin, underhållschef på 
Moelven Töreboda AB. 

Moelven Töreboda är idag en av 
Europas ledande tillverkare av limträ. 
Förutom produktion av standard- och 
specialbalkar har företaget helhetslös-
ningar för exempelvis arenor, hallar, 
broar och flervåningshus i trä. Vid pro-
duktionsanläggningen i Töreboda ar-
betar cirka 130 personer och företaget 

Pelarsvängkran har 
förbättrat arbetsmiljön

För att höja säkerheten och förbättra arbetsmiljön valde Moelven 
Töreboda AB att investera i en Demag pelarsvängkran med  

teleskoparm till sin produktionsanläggning.

producerar mellan 80–120 kubik 
limträ per dag i den aktuella hallen.

– Vi hade uppmärksammat att det 
fanns en stor risk att snubbla, med 
skär och klämskador som följd då 
personalen skulle byta kutter i vår 
planhyvel, säger Tomas Gerdin.

Risk för skador
Planhyveln är en central del i pro-
duktionen. Med hjälp av den hyvlas 
träet automatiskt på alla fyra sidor 
samt fasade hörn. Hyveln för mycket 

oväsen och är därför inbyggd i en 
bullerskyddad byggnad inne i fabriks-
lokalen. Kuttern är det roterande 
verktyg med knivar som hyvlar träet. 
Den är cirka 70 cm bred och väger 60 
kilo. Ungefär en gång i veckan skall 
kuttern slipas och måste då demon-
teras från hyveln.

– Tidigare var det här ett jobb för 
två man, som först fick demontera 
kuttern, lyfta den och bära den till 
en vagn placerad utanför hyvelhuset. 
Kutterns blad är rakbladsvassa och 
då den väger mycket samt att det 
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”Arbetet är mycket 
säkrare än förut 

samtidigt som det går 
fortare att utföra”

finns nivåskillnader i golvet var det 
en uppenbar risk att någon förr eller 
senare skulle snubbla och skadas. Vi 
ville därför hitta en lyftutrustning 
som skulle kunna göra det här jobbet 
istället, säger Tomas Gerdin.

Stort förtroende
För att finna en lösning på problemet 
tog Tomas kontakt med Dematek och 
Jonas Nordén.

– Vi har serviceavtal med Dematek 
sedan många år tillbaka och Jonas 

Nordén har alltid servat de olika 
lyftutrustningar vi har på företaget. 
Sedan tidigare har vi bland annat 
Demag traverskranar och lättlast-
system, så vi är väl förtrogna med 
produkterna plus att vi har ett mycket 
stort förtroende för Jonas, säger 
Tomas Gerdin och fortsätter;

– Kraven på lyftkapacitet var 80 kilo, 
att telfern var steglös samt att det 
gick att köra långsamt med den. Det 
fick inte vara risk för häftiga lyft, då 
spindelaxeln i hyveln kan krökas, 
säger Jonas Nordén.

9

Michael Sjögren och Daniel Johansson arbetar med avsågning av balkar.

Hyvlad balk.

Jonas Nordén, Dematek och Toomas Gerdin, Moelven Töreboda.
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DPMN6**** 2000 kg 35 mm 1080 kg 80–400 mm 81990544 30 380 kr

* = Materiallängd max 2000 mm
** = Materiallängd max 2500 mm
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**** = Materiallängd max 3500 mm

Erbjudandet gäller t.o.m. 110930 och går inte att 
kombinera med andra erbjudanden eller rabatter.

Rätt storlek för varje användningstillfälle. De 6 storlekarna med laster från 150 kg till 2000 
kg kan användas för både runda och plana material. Demag permanentmagnet DPM förenar 
enkel hantering med hög arbetseffekt.

• Låga driftkostnader
• Hög säkerhet
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• Kan användas överallt oberoende av nätström
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Speciallösning
Dematek offererade en special-

lösning i form av en pelarsvängkran 
KBK II med teleskoparm och telfer. 

– Med Demags breda sortiment och 
möjligheter till kundanpassning har 
vi stora möjligheter att tillgodose alla 
önskemål när det gäller lyft. Det är en 
styrka att vi alltid har det som krävs 
oavsett vilka lyftbehov våra kunder 
har, säger Jonas Nordén.

Pelarsvängkranen tillverkades av 
Demag i Tyskland och montaget 
skedde runt årsskiftet.
– Kranen är placerad inne i hyvel-
huset och det är nu bara att lyfta 
kuttern, skjuta ut telskoparmen och 

Pelarsvängkranen finns inne i den buller
skyddade byggnaden i fabriken.

Operatörerna kan nu arbeta säkert och bekvämt när kuttern ska bytas.

sen lägga ned kuttern på vagnen 
utanför. Arbetet är mycket säkrare än 
förut samtidigt som det går fortare att 
utföra. Och med hjälp av den steglösa 
telfern kan man precisionsköra lugnt 
och steglöst, ned till 0,15 meter per 
minut som lägsta hastighet, säger 
Jonas Nordén.

På Moelven Töreboda är man mycket 
nöjd med den nya lyftutrustningen.

– Dematek hade den bästa lösningen 
och det har blivit som vi förväntat 
oss. Operatörerna kan nu arbeta 
säkert och bekvämt när kuttern ska 
bytas. Det här har definitvt inneburit 
förbättring av arbetsmiljön på före-
taget, avslutar Tomas Gerdin.
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Mikael Sundman
Teknikexpert
Bor: Tyresö

Familj: Flickvän, snart fru – vi ska gifta oss i maj!

Fritidsintressen: På sommaren tycker jag om att köra 
vattenskoter. Jag och en kompis har varsin vattenskoter 
som vi brukar åka ut i skärgården med, mest utanför 
Dalarö och Tyresö. Jag har den på trailer vilket gör det 
lätt att snabbt komma ut på sjön. På vintern tillbringar jag 
en hel del fritid hemma i garaget. Ofta är det en gammal 
bil eller något annat som behöver fixas. ”Att skruva” är en 
skön avkoppling. För att hålla mig i form brukar jag spela 
innebandy.

PROFILEN

11

Berätta om ditt arbete.

– Jag ingår i en grupp om fem personer som 
arbetar med säljstöd. I samarbete med säljare och 
kund tar vi fram en teknisk lösning och offert, som 
säljaren sen går vidare med. Min roll är främst att 
arbeta med elektroniken. Som inom alla branscher 
blir moderna lyftutrustningar allt mer komplexa med 
mer inbyggd elektronik, styrsystem etc.

När började du på Dematek?

– Jag är ny på företaget och började här i januari. 
Tidigare arbetade jag som produktionsansvarig på 
ett företag som sålde mätinstrument för att mäta buller 
och vibrationer i samband med sprängarbeten vid 
byggen. Anledningen till att jag bytte jobb var främst 
att jag ville arbeta på ett lite större företag, med 
bättre rutiner och ordning. Jag kände också att jag 

var redo för nya utmaningar i arbetslivet.

Vad är roligast med det nya jobbet?

– Det är framför allt mångfalden av produkter och att kunna 
lösa kundernas problem. Sen är det också bra arbetsklimat 
på Dematek med ett positivt team av medarbetare. 

Vad gör du just nu?

– Nu håller jag som bäst på att sätta mig in i företaget och 
branschen. Det är mycket nytt att lära sig, bland annat nya 
produkter och lösningar. Dematek har ju en stor produktflora 
med många alternativ. Jag har dock lätt för att lära mig ny 
teknik så det ser jag bara som en kul utmaning!

I takt med den tekniska utvecklingen följer ständiga 
uppdateringar kring material och hantering.  
Hänger ditt företag med? 

Dematek är starka på utbildningar som minskar 
olyckor och tillbud, till exempel inom lyft, truck och 

mobila plattformar. Våra instruktörer ger ditt företag 
rätt kunskap i rätt händer med rätt redskap. Hör av 

dig så berättar vi mer. Det kan rädda ditt och andras 
skinn på jobbet.

Utbildningar 
som kan rädda 
ditt skinn.

www.dematek.se  •  tel 08-603 34 00  •  Box 5560, 141 07 Huddinge



I och med att Demag har utökat 
programmet med två större stor-
lekar av skenprofiler kan Dematek 
idag leverera skensystem för laster 
upp till 2 tons last och har därmed 
fått ett mer flexibelt lättlastsystem. 
De nya profilerna heter A12, A16, 
A18 och A22 och finns att få upp 
till 8 meters längd. A18 och A22 
går dessutom att få med integrerad 
strömskena vilket gör att man 
slipper nerhängande kablage som 
kan vara i vägen i vissa fall. För att 
underlätta vid montage har man 
även utvecklat nya skenförbindelser 
som gör det både enklare och 
smidigare att montera, förändra 
eller byta ut.

Avsändare: 
Dematek AB, Box 5560, 141 07 Huddinge
Adressändring:  
info@dematek.se

POSTTIDNING B

Det vi gör för
 

världens största  
STJÄRNOR
kan vi göra för dig.

Dematek har levererat lösningen till det öppnings-
bara taket på den nya Stockholmsarenan. Läs mer 
om prestigeprojektet inom lyftteknik på dematek.se

Dematek AB, Box 5560, 141 07 Huddinge 08-603 34 00. Generalagent för Demag Cranes & Components GmbH.  
Malmö. Helsingborg. Halmstad. Ronneby. Växjö. Jönköping. Falköping. Mariestad. Mullsjö. Göteborg. Trollhättan. Västervik. Oskarshamn. Linköping. Norrköping. Nyköping. 
Stockholm. Strängnäs. Eskilstuna Karlstad. Västerås. Borlänge. Hagfors. Guldsmedshyttan. Storvik. Gävle. Hudiksvall. Sundsvall. Örnsköldsvik. Umeå. Skellefteå. Piteå Luleå.

Lyftteknik på en högre nivå.
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Ny generation 
skenprofiler i 
aluminium  
– KBK Aluline
Demag utvecklar ständigt sina produkter för 
att fylla de behov som finns på marknaden. 
Nyligen släppte de en ny generation av sken-
profiler gjorda i aluminium. Nya KBK Aluline 
är både starkare och lättare att montera. 

Bland de många fördelarna med den nya generationen KBK Aluline: 

•  Bättre ergonomi för användaren tack vare  
 ett av de mest lättrullade systemen på  
 marknaden.

•  Förhållandet vikt/last är bland det bästa  
 på marknaden.

•  Längre avstånd mellan upphängningar,  
 innebär lägre kostnader och enklare  
 projektering.

•  Möjligheten att få integrerad strömskena,  
 ökar säkerheten och ger en snyggare  
 anläggning.

•  Enkel att montera och underhålla.

•  Enkelt att utöka befintliga anläggningar,  
 då den med adapter är kompatibel med  
 äldre KBK Aluline.


