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Produktutveckling i världsklass
När amerikanska Terex köpte loss Demag Cranes and Components AG från Frankfurt
börsen undrade jag, och säkert fler med mig, vad som skulle hända med bolaget. Terex 
stora produktportfölj omfattade innan detta förvärv främst stora maskiner för utom
husbruk som hamnkranar, arbetsplattformar och mobilkranar. Oftast dieseldrivna, 
inga eldrivna kranar för inomhusdrift stod på programmet. Material Handling blev en 
relativt liten del i det stora Terex och vi frågade oss hur den nya ägaren skulle han
tera varumärket Demag och dess produkter. Svaret kom omgående och var glasklart. 
Ledstjärnorna var och är: Kundfokus, Enkelhet och Produktutveckling.

Effekten lät inte vänta på sig. Inom alla tre områden har det skett stora framsteg, men 
produktutvecklingen är det som imponerat mest. Under den korta tid som Terex stått 
som ägare till Demag har man lanserat ett hypermodernt lättlastsystem i aluminium, 
marknadens enda med integrerad strömskena, en fackverksuppbyggd traverskran med 
fantastiska fördelar gällande vikt och ljusgenomsläpp. Även här är vi ensamma på 
marknaden. Den finns nu även som tvåbalkskran med upp till 50 tons lyftkapacitet. 
Kranen har rönt stor uppmärksamhet och vunnit ett flertal internationella designpris. 
Den har, kanske just därför, varit vår storsäljare under det gångna året. Man har tagit 
fram en ny generation radiostyrningar, bland annat en liten handsändare med joystick. 
Och sist men inte minst har man lanserat en ny lintelfer med alla möjligheter i värl
den. Den heter DMR, Demag Modular Ropehoist. Telfern är modulbaserad och går 
att få i fem storlekar, alla med en uppsjö av moduluppbyggda lösningar för mon tage 
och inbyggnad. Dessutom finns den i två byggformer. Man väljer om man vill ha den i 
Cform eller i koaxialt utförande. Cformen är den vanligaste för 
kran applikationer. I och med detta kan vi åstadkomma ett an
tal olika lyft och draglösningar för helt andra applikationer 
än traverskranar. Arkitektur och scenmiljö är ett exempel. 
Telfrarna levereras med den elutrusning som passar den 
aktuella applikationen. I koaxialutförandet kommer dess
utom en gammal klassiker tillbaka. En påbyggnadsmotor 
för microfart.

Utöver detta lanseras också Demag Status Control som är 
ett system för att på distans övervaka kranens arbete. 
Överföringen sker antingen via WLAN eller GSM. 
Systemet kan beställas som tillval på nya kranar 
men också eftermonteras på äldre kranar, oav
sett fabrikat. Med hjälp av detta system kan en 
hel kranpark övervakas och man kan i god tid 
planera underhåll och utbyte av kritiska kom
ponenter när det är dags och inte när de gått 
sönder. Något som minskar dyra stillestånds
kostnader och akuta reparationer.

Jonas Hörnfeldt
VD  
Dematek AB
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Ljust och fräscht 
hos Uponor med  

Demag V-profilkran

När Uponor Infra skulle 
byta ut en travers i pro-
duktionen blev valet 
Demag V-profilkran. 
Resultatet är ökad lyft-
kapacitet, möjlighet att 
utföra högre lyft och mer 
ljusinsläpp i lokalerna.

Uponor Infra är en ledan
de internationell system
leverantör av underjordisk 
infrastruktur för vatten, 

avlopp, gas, luft, tele och datakommu
nikation. I Fristad ligger en av före
tagets nordiska produktions enheter. 
Här tillverkas bland annat special
byggda brunnar och tankar.

Prisbelönt produktdesign
– Vi hade en gammal 1tons travers 
som vi behövde byta ut. Den var ut
tjänt och hade många brister men vi 

ville även få upp lyfthöjden så  
myc ket som möjligt, berättar Adam 
Ciesz, avdelningschef på Uponor 
Infra. Därför gick vi ut med en 
offert förfrågan till flera leveran
törer av lyftutrustning. Efter att ha 
gått igenom alla förslag valde vi 
Dematek. De hade den bästa lösning
en för oss vad gäller pris och prestan
da. Uponor har sen många år tillbaka 
ett nära samarbete med Dematek. Vi 
har ett stort antal kranar från Demag 
och Dematek utför service på vår 
lyftutrustning. Vi vet att det fungerar 
med Dematek, helt enkelt!

Robert Sandén, säljare på Dematek och  
Adam Ciesz, avdelningschef på Uponor Infra.Fo
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Fördelar med 
Demag V-profilkran

17% lättare

30% styvare

30% mer ljusinsläpp  

50% längre livslängd

55% mindre luftmotstånd
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” En stor bonus har 
blivit att det nu är 
mycket ljusare i 

lokalen. V-kranen 
släpper igenom 

väldigt mycket ljus, 
såväl uppifrån som 

från sidorna”

Demateks lösning bestod av 
att byta ut den gamla traver

sen mot en Demag Vprofilkran. 
Vprofilkranen har en revolutione
rande produktdesign och tidigare i år 
fick Demag mottaga den prestigefulla 
utmärkelsen Red Dot Award, Product 
Design 2015. Bland Vprofilkranens 
många fördelar jämfört med en 
traditionell kran märks bland an
nat att den är 17 procent lättare, 30 
procent styvare, ger 30 procent mer 
ljusinsläpp och har 50 procent längre 
livslängd.

Kompakt utförande
– Vi valde Vkranen för den lägre vik
ten och att vi kunde få den kompakt 
och därigenom öka lyfthöjden med 
cirka en halvmeter jämfört med tidi
gare. Det underlättar arbetet med att 
lyfta de grova och långa rör som pro
duceras. Vkranen är också lätt att 
forma och justera för att anpassa till 
lokalerna, säger Robert Sandén, sälja
re på Dematek. 

För att göra de nödvändiga design
ändringarna använde sig Robert 
Sandén av designprogrammet Demag 
Crane Designer, ett program som 
även nyttjas av Demateks kunder och 
konsulter. Med hjälp av det kan man 
t.ex. få ut färdiga ritningar att lägga 
in i sitt eget program. 

Ökad lyftkapacitet
En stor fördel var att tack vare att 
Vkranen inte väger så mycket kun
de man gå upp i lyftkapacitet utan att 
behöva åtgärda traversbanan. Den 
gamla kranen tog 1 ton medan den 
nya Vkranen är på 3,2 ton.

– På traversbanan satt det tre 

Se filmen 
med Demag 
V-kran hos 
Uponor Infra!
Du kan även  
se filmen på  
www.dematek.se

traverser, på 5 ton, 1,6 ton och 1 ton. 
För några år sen bytte vi 5 tonnaren 
till en ny Demag och nu bytte vi 
1tonnaren till en kran på 3,2 ton.  
I nästa steg kommer vi nog även att 
byta ut 1,6tonnaren mot en Vkran 
på 3,2 ton, säger Adam Ciesz.

Vkranen monterades hos Uponor 
innan sommaren.

– Det gick smidigt att byta ut kranen, 
det tog bara ett par dagar. De största 
fördelarna med den nya kranen är 
den ökade lyftkapaciteten samt att vi 
nu har möjlighet att lyfta högre. Varje 
liten förbättring ger oss större möjlig
heter och flexibilitet i produktionen. 
En stor bonus har blivit att det nu 
är mycket ljusare i lokalen. Vkranen 
släpper igenom väldigt mycket ljus, 
såväl uppifrån som från sidorna. Det 
här har mottagits mycket positivt av 
operatörerna som fått en ljusare och 
bättre arbetsmiljö, avslutar Adam 
Ciesz.

Demag enbalks  
rälgående traverskran
EVKE 3,2t x 18300 mm

Kranbalken är utförd som V-profil 
med upphöjning (byggform 5). 
Därigenom är en högre lyfthöjd 
möjlig, då kranbalkens under-
kant ligger 202 mm ovanför 
kranbanerälen.
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Demags nya lintelfer  
DMR, moduluppbyggd  
och flexibel
Individuella krav behöver individuella lösningar. Av det skälet har 
Demag utvecklat den moduluppbyggda lintelfern DMR (Demag 
Modular Rope Hoist). Tack vare detta kan ni dra nytta av en aldrig 
tidigare skådad flexibilitet inom alla användningsområden: från den 
stationära installationen till användning på en traverskran. För det 
första kan en lintelfer utföras antingen i C-byggform eller i koaxial 
byggform utifrån ett grundutförande. Den ovanligt stora spännvidden 
när det gäller DMR-telferns användningsmöjligheter kan lätt utökas 
tack vare intelligenta gränssnitt samt motsvarande påbyggnads-
detaljer och tillbehör.

Välj själva:

• C-byggform eller koaxial byggform

• Fem storlekar för upp till 50 tons maxlast

• Olika användningstyper: fotblock, en- och  
 tvåbalkstralla, underhängande tralla

• Styrning: intelligent styrning SafeControl,  
 konventionell kontaktorstyrning eller styrning  
 som hålls av kunden

• Steglös drivningslösning eller drivning i två steg

• Manövrering: manöverdon med kabel eller   
 radiostyrning

En
Två
Alla

Lintelfer

Varianter

Möjligheter



77

Stora variationsmöjlig heter, 
tack vare modulbaserad 
konstruktion 
• Modulbaserad konstruktion för  
 individuell konfiguration av lintelfern

• Brett användningsspektrum med  
 utgångspunkt från ett unikt   
 grundutförande

• Fler storlekar med högre maxlaster

Flexibilitet vid planering och 
användning 
• Användningstyper: fotblock, en- och  
 tvåbalkstralla, underhängande tralla

• Intelligent valda gränssnitt för ett stort  
 antal fritt valbara påbyggnadsdetaljer  
 och tillbehör

• Hög driftsäkerhet tack vare den intelli- 
 genta styrningen Demag SafeControl

• Alternativ: kontaktorstyrning eller  
 styrning som hålls av kunden

Två byggformer för 
samtliga krav 
• C-byggform: optimerad för använd- 
 ning i traverskranar med kompakta  
 mått och små kroksidomått

• Koaxial byggform: flexibel använd- 
 ning i godtyckliga konstruktioner,  
 precisionen kan öka med mekanisk  
 krypdrivning (tillval)

Ytterligare fördelar 
• Robusta och tillförlitliga mekaniska  
 komponenter

• Hög dragkraft med drivning på två  
 hjul (DualDrive), med en andra  
 åkmotor (DualDrive Plus) som tillval  
 för EK-DMR

• Mekanisk krypdrivning F10 vid  
 koaxial byggform: med två separata  
 motorer med rotorförskjutning för  
 huvudlyft- och kryplyftrörelse för ännu  
 noggrannare lastpositionering

• Fjärrdiagnos i realtid med Demag  
 StatusControl

Produktfördelar:
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Hallå där! 
Per Dyrlid
Servicegruppchef på Dematek region Mellan 

Berätta om din roll som servicegruppchef.
– Jag är ansvarig för sju tekniker, som arbetar med ser
vice för våra kunder i Värmland och Närke. Min befatt
ning är ny på region Mellan. Totalt är vi fyra service
gruppchefer på Dematek som har hand om olika distrikt. 

– Jag har övergripande ansvar, planerar den dagliga 
verksamheten och har en nära kontakt med mina tekni
ker. Jag har också mycket kundkontakt, tar fram offerter 
och har en säljande roll när det gäller serviceavtal och 
reparationsarbeten. Det är stimulerande att den här 
tjänsten innebär så varierande arbetsuppgifter och att 
man får träffa många människor. 

– Vi servicegruppchefer har regelbundna möten där 
vi bollar idéer för att vidareutveckla serviceverksam
heten samt se till att vi arbetar likadant över hela landet 
vad gäller service. Vi har en mycket bra dialog mellan 
regionerna och lånar ofta tekniker av varandra vid större 
arbeten.

När började du arbeta på Dematek?
– Jag började här på Dematek i juni i år. Tidigare arbe
tade jag på Kalmar Truck, där jag hade ungefär samma 
tjänst. Jag känner också många av Demateks kunder sen 
mitt tidigare jobb.

Nämn några av era stora kunder.
– Våra största kunder är Uddeholm i Hagfors, där vi har 
två fasta tekniker, och Stora Enso i Skoghall, som vi  
besöker varje vecka.

Vad ser du som Demateks främsta konkurrensfördelar?
– En stor fördel är att det är ett familjeägt bolag med 
korta beslutsvägar. Det gör att vi kan agera snabbare än 
de flesta andra på marknaden. Vi har också en väldigt 
kompetent teknikavdelning och support. Dessutom har 
vi bra tillgång till reservdelar. En annan konkurrensför
del är vår stora serviceorgansiation med totalt cirka 
100 tekniker. Det gör att vi alltid kan ge våra kunder 
den bästa servicen även om det är fråga om väldigt sto
ra projekt.

Hur upplever du att kunderna ser på det här med säkerhet?
– Det blir allt mer fokus på säkerhet och miljö ute hos 
våra kunder, vilket är bra. Det ställs t.ex. krav på att vi 
ska vara två tekniker på plats för att få klättra upp i tra
verser, att vi ska jobba kortare pass och vara utbildade i 
säkerhetstänk. Tillsammans med kunden gör vi alltid en 
riskanalys, i en app, innan jobbet påbörjas. Det är jätte
bra och innebär att det inte är några tveksamheter kring 
jobbet innan vi kör igång.

Vad jobbar ni med för tillfället?
– Vi har mycket kommande nymontage inplanerade och fle
ra större projekt där vi har offerter ute. Så vi har redan på
börjat planeringen för 2016 och lagt in kommande servicar.

Vad händer framåt i tiden?
– Vi arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling inom 
Dematek. Demag kommer med nyheter hela tiden och vi 
håller oss uppdaterade genom internutbildning. Vi har nu 
också montageledarutbildning internt för tekniker och 
service gruppchefer. Våra tekniker är även montageledare vid 
nyinstallation, vilket är ett krävande jobb med stort ansvar.

Vilka målsättningar har ni?
– Efterfrågan på service ökar hela tiden och vi satsar mycket 
på området. Vår övergripande målsättning är att bli ledan
de på service.

”Vi kan agera  
snabbare än de  
flesta andra på 
marknaden”
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SMÅ MARGINALER 
VID MONTAGE AV SMÄLTVERKSTRAVERS
Tidplanen var tajt och utrymmet i Arvika Gjuteris lokaler begränsat. Men med  
bra teamwork och 3D-simulering av montaget, lyckades Dematek montera den  
nya smältverkstraversen på utsatt tid med endast några decimeter tillgodo.

Arvika Gjuteri producerar 
avancerade gjutna kom
ponenter, för i huvudsak 
den tunga fordonsindu

strin, främst producenter av lastvag
nar, anläggningsmaskiner och trakto
rer. Företaget har sedan flera år tillba
ka ett nära samarbete med Dematek, 
som utför service på delar av lyftut
rustningen. 2011 levererade Dematek 
en materialgårdstravers, som inne
burit stora inbesparingar för Arvika 
Gjuteri.

Stora inbesparingar
– Materialgårdstraversen är en pro
cesskran på 10 ton med vilken de 

lyfter skrot, väger det för att se till 
att det blir rätt blandning och kvali
tet och därefter transporterar in det i 
smältugnarna, säger Anders Nilsson, 
projektledare på WermTech och in
hyrd konsult för projektering och 
inköp av lyftutrustning till Arvika 
Gjuteri. Med traversen som inköp
tes från Dematek har de sparat peng
ar. Med kranens våg vet de nu på 10 
kilo när vad de ska lasta av olika kva
liteteter. Tidigare fick de skicka flera 
prov av varje smälta till labbet för att 
därefter göra efterjusteringar. Nu har 
man minskat antalet provtagningar 
radikalt och spar både tid och kost
samt tillsatsmaterial. Med den

”Det var fokus 
på kvalitet, 
leveranstid 

och planering”

Det var små marginaler vid monteringen av smältverkstraversen vid Arvika Gjuteri.
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nya materialgårdstraversen kan 
de också lasta större volym med 

mindre bemanning.

– Det är väldigt tuff hantering men 
den nya materialgårdstraversen 
har gått suveränt bra. Med det nya 
manöver  rummet har arbetsmiljön 
också förbättrats betydligt för våra 
operatörer och förarhytten är fort
farande fräsch efter flera års körning, 
säger Hans Finsberg, lyftansvarig på 
Arvika Gjuteri AB.

Utdömd smältverkstravers
Hösten 2014 var det dags för nästa 
investering i lyftutrustning, då den be
fintliga traversen i smältverket hade 
blivit utdömd av Inspecta. Traversen 
används i produktionen för att lyfta 
smält metall, upp till 12 ton, från  
ugn arna. Kranen från 1970, var ut
mattad i stålet. Den gamla elutrust
ningen, med dålig driftsäkerhet och 
osäker tillgång på reservdelar, var 
också ett bekymmer.

Materialgårdstraversen som Dematek levererade 2011, har inneburit stora inbesparingar för Arvika Gjuteri.

Klas Wilhelm, Dematek, Hans Finsberg, Arvika Gjuteri och Anders Nilsson, WermTech på 
plats och inspekterar.

”Materialgårdstraversen 
har gått suveränt bra”
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”3D- simuleringen 
visade att det 
skulle kunna 
gå, med minsta 
möjliga marginal”

– Vi började med att ta in budget
offerter från fyra olika leverantörer 
av lyftutrustning. Det var fokus på 
kvalitet, leveranstid och planering. 
Efter en noggrann utvärdering 
valdes Dematek. De kunde erbjuda 
en bra maskin som uppfyllde alla 
våra krav och vi kunde dessutom 
påverka valet av drivmotorer och 
växlar, vilket gör att vi kan effekti
visera vår reservdelshållning, säger 
Hans Finsberg.

Den nya kranen är en Siempelkamp/
Demag tvåbalks rälsgående process
traverskran i stålverksutförande. 
Kranen tar 15 ton smält metall och 
25 ton i underhållsarbete.

– Den tyska tillverkaren Siempel
kamp bygger kundanpassade 
lyftutrustningar, säger Klas Wilhelm, 
säljare på Dematek. Alla maskineri
er, motorer och hjul är Demag men 
de bygger stålet och kundanpassar 
elutrustningen. Slutprodukten blir 
en lyftutrustning av mycket hög 
kvalitet.

3D-simulering av lyftet
Dematek fick ordern i februari 2015 
och under sommarsemestern skulle 
demontage av den gamla traversen 
och montage av den nya traversen 
ske. Utan en smältverkstravers blir 
det ingen produktion och det var 
därför av största vikt att hålla tid
planen och se till att allt var igång 
efter semestern.

– Den största risken med det här 
projektet var egentligen det be
gränsade utrymmet i lokalerna. 
Den gamla traversen hade troligen 
lyfts dit när lokalerna byggdes och 
därefter har gjuteriet byggts ut med 
fläktsystem, förråd etc. Det var 
mycket trångt helt enkelt och vi var 
inte säkra på om ytorna skulle räcka 
till. Därför beslöt vi att jag skulle 
göra en 3Dsimulering av lyftet. Jag 
uppdaterade de gamla byggnads
ritningarna över lokalerna, mätte 
produktionsutrustningar, mätte 
kranbilen vi hade tänkt lyfta med 
och gjorde sen en 3Dsimulering 

Precisionsarbete med att få in den nya traversen i lokalerna.
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om hur hela lyftet skulle kunna 
gå till. Simuleringen visade att 

det skulle kunna gå, med minsta möj
liga marginal. Vi skulle ha en och en 
halv meter tillgodo i sidled för lyften 
och 3 decimeter mellan smältugnar
nas manöverrum och motvikten för 
lyftkranen, berättar Anders Nilsson.

Anders Nilsson gjorde även beräk
ningar på golvet i lokalerna och 
det visade att det ej var tillräcklig 
bärighet för tyngden som skulle bli 
vid montaget. De fick därför se till att 
stärka upp golvet innan arbetet med 
traverserna kunde börja.

Avancerad kran
Under hela projektets gång var Klas 
Wilhelm och Thomas Henriksson, 
teknisk expert på Dematek, inblan
dade i projektet. Efter att tekniken 
var utredd och affären klar tog sen 
Fredrik Taberman, projektledare på 
Dematek, över projektet. 

– Jag startade upp ett leveransprojekt, 
som i princip innebär att få på plats 
rätt utrustning, till rätt kostnad i rätt 
tid. Min roll har varit administrativ 
och jag följde projektet hela vägen 

vad gäller, beställningar, samordning, 
tidsplanering och fakturering. Då det 
är en avancerad kran var det mycket 
att följa upp gentemot leverantören, 
säger Fredrik Taberman.

Under våren var det mycket förbe
redande aktiviteter. Det byttes bland 
annat 100 meter räls som traversen 
ligger på. Ett stort jobb som utfördes 
av en lokal smidesfirma, med personal 
från Dematek som montageledare.

– Det är viktigt med bra förberedel
ser och att man ser till att räls och 
kranbana är i bra skick när man byter 
travers, kommenterar Anders Nilsson.

Trångt vid montering
Demateks Patrik Bergström var mon
tageledare för projektet.

– Den gamla traversen hade vi inga 
uppgifter på så när det gällde demon
teringen av den fick vi tänka till på 
plats hur vi skulle lösa det. Det var 
det svåraste jobbet. Då det var  trångt 
fick vi köra in den nya traversen del 
för del. Här använde vi oss av en hjul
lastare med specialgjord dragstång, 
för att klara längden. 3Dsimuleringen 
underlättade vårt arbete. Monteringen 

”Med den här 
funktionen 
har vi nu 

fått en bättre 
ergonomi och 
arbetsmiljö”

Den nya traversen på plats, med minsta möjliga marginal.
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Stor bredd av  
LYFT UTRUSTNING  
i Demateks sortiment

av den nya traversen skedde med en mobil
kran och gick helt enligt plan, säger Patrik 
Bergström.

Montaget tog cirka tre veckor och då hade 
man också lagt in marginaler om något skulle 
haka upp sig.

– Dematek är väldigt kompetenta och har bra 
montageledare och montörer. Tillsammans 
med dem har vi haft ett riktigt bra teamwork 
i det här projektet. Det kändes tryggt med 
Dematek som leverantör då det här projek
tet var väldigt kritiskt vad gäller montage
tiden. Sedan sparade vi också mycket tid med 
3Dsimuleringen. Den gjorde att vi visste exakt 
hur vi skulle köra in den nya traversen för att 
minimera montagetiden, säger Anders Nilsson.

Lastindikering effektiviserar 
produktionen
– En vecka innan produktionen skulle köras 
igång gjorde vi provlyft med den nya kranen. 
Därefter har det bara varit små justeringar 
som behövts göras. Vi har uppkoppling di
rekt med leverantören i Tyskland och de har 
bland annat i efterhand justerat åkhastigheter. 
Produktionen kunde köras igång enligt plan 
utan några förseningar, säger Hans Finsberg 
och fortsätter;

– Vi är mycket nöjda med den nya kranen, 
som har flera fördelar jämfört med den gamla. 
En stor fördel är att den har lastindikering. 
Det gör det enklare för de som kör traversen 
att justera och väga analysen och vi kan då 
spara en hel del då vi slipper tillsätta så mycket 
dyrbart materiel. Den nya traversen har också 
elektriskt vridbar krok. Den funktionen an
vänds då skänken ska vridas 90 grader mellan 
”hämta”  och ”lämna”läge. Tidigare sköttes 
detta för hand, vilket var ett tungt jobb. Med 
den här funktionen har vi nu fått en bättre 
ergonomi och arbetsmiljö. Andra fördelar är 
att det nu är lintrummebroms och steglös drift 
på allt. Den nya traversen har blivit ett riktigt 
lyft för oss helt enkelt.

Med möjlighet att välja kranar från flera 
olika tillverkare kan Dematek alltid  
tillgodose alla kunders önskemål och krav. 
 
Kransortimentet omfattar idag:

 
Demag standardkranar 
Ett brett sortiment av kranar som täcker de flesta behov.

Demag processkranar 
Demag har också en processkranavdelning, som har inriktat sig 
på kranar till nyckelbranscher som stålindustrin, pappersindustrin 
och återvinningsindustrin.

Siempelkamp/Demag processkranar 
Siempelkamp Kranteknik GmbH bygger sina kranar med Demag-
komponenter, som t.ex. hjul, motorer, växlar och lyftmaskinerier. 
De bygger kranarna enligt kundens önskemål med egna stålkon-
struktioner och elutrustning. Siempelkamp är bland annat duktiga 
på att bygga portalkranar för användning utomhus. De är en av 
få tillverkare av denna krantyp.

Brunnhuber processkranar 
Brunnhuber bygger också kundspecifika kranar och kunden 
kan själv välja fabrikat på alla ingående komponenter. De leve-
rerar bland annat mycket till stålindustrin. SSAB, Sandvik och 
Uddeholm Hagfors är exempel på industrier dit Dematek leve-
rerat Brunnhuber-kranar.

Demateks leverans av  
travers till smältverket på 
Arvika Gjuteri omfattade:

• 1 st Tvåbalks rälgående travers  
 kran 25 t (15 t smält metall)

•  1 st Lastvisning med display på   
 ändvagn och på radiosändare

•  1 st Längsgående strömförsörjning  
 48 m

•  1 st Elektriskt vridbart underblock

•  Demontage och montage

•  Utbildning
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– Med Demag Status Control 
kan företag enkelt övervaka sin 
kranpark och hålla koll på när 
för beredande underhåll på varje 
kran behöver utföras. I realtid ges 
information om till exempel anta
let driftstimmar, starter, lyftcykler, 
överlaster och återstående livstid av 
lyftets bromsbelägg. Ett stort plus 
är att systemet även går att ansluta 
till kranar av andra fabrikat, med 
kontaktorstyrning eller processor
styrning, säger Mikael Sundman, 
teknikexpert på Dematek. 

Demag Status Control ger realtids
analys av kranen/kranarna. 
Dataöverföringen från kranen sker 
via WLAN eller GSM. 

– Det är mycket stort intresse för den 
här lösningen som innebär att man 
centralt alltid kan vara uppdaterad 
över kranarnas status. Så fort en 
ändring av status sker så skickas röst 
eller textmeddelande till ansvarig 
servicetekniker. Demag Status Control 
ger såväl högre säkerhet och tillförlit
lighet som förbättrad effektivitet i 
arbetet med förebyggande underhåll, 
säger Mikael Sundman.

”Demag Status Control 
ger såväl högre säkerhet 

och tillförlitlighet som 
förbättrad effektivitet 

i arbetet med 
förebyggande underhåll”

Alltid uppdaterad med 
krananalys i realtid
Demag Status Control är det nya analysverktyget med vars hjälp 

du via webben får full kontroll över företagets alla kranar oavsett 
var de är lokaliserade.
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Ari Harjula
Säljare på Dematek

Bor: Järbo, Sandviken.

Familj: Fru. Två egna barn och två bonusbarn, alla vuxna.

Fritidsintressen: ”Jag är en fanatisk golfare och skulle kunna spela golf 
dygnet runt om jag fick. Somrarna tillbringar jag och min fru mycket tid 
med att åka runt Sverige i vår husbil och spela golf på olika banor. Jag 
tycker även om att resa och i mars kombinerar vi de bägge intressena då 
vi planerat att åka till Spanien. På vintern är det utförs åkning som gäller 
och vi har de bästa förutsättningarna, då vi bor endast 5 kilometer från 
Kungsbergets skidanläggning”.

PROFILEN

Vilket distrikt arbetar du på?
– Sedan ett par månader till baka arbetar jag på Dematek, region 
Mellan och Norr. Distriktet sträcker sig ungefär från Tierp och upp 
till Gnarp, strax söder om Sundsvall.

Berätta lite om din bakgrund.
– Innan Dematek arbetade jag på Konecranes under 26 år. 17 
år som tekniker, 4 år som distriktsansvarig, 1 år som ansvarig för 
kran förarutbildning och de sista åren som säljare. Så jag har gjort 
det mesta i branschen.

– I grund och botten är jag tekniker vilket  jag har stor fördel av i 
mitt jobb som säljare. Vi säljer ju tekniska lösningar och med min 
bakgrund har jag lätt att förstå vad kunden vill ha. Jag trivs bra 
med att jobba som säljare, träffa kunder och hjälpa dem lösa  
deras problem.

Hur ser du på marknaden?
– Marknaden känns ganska bra. Pappers industrin rullar på för fullt 
och hittills har vi inte känt av någon nedgång inom stålindustrin. 

Inom mitt distrikt har vi stora kunder inom stål industrin, som 
t.ex. Sandvik och Ovako samt stora pappersbruk som Korsnäs, 
Iggesund och Ortviken. Dessutom många mindre mekaniska 
verkstäder.

Vilka är dina första intryck av att  
arbeta på Dematek?
– Jag är mycket positiv. Det är härligt att komma till ett familje
företag som har korta besluts vägar och dessutom ett bred are  
erbjudande med fler fabrikat i sortimentet. Som säljare blir det 
då lättare att kunna erbjuda kunden rätt lösning. Dematek har en 
mycket duktig teknik avdelning och generellt så är det mycket kom
petent och trevligt personal att jobba med.

Vad har du närmast för utmaningar?
– Det är mycket nytt att lära sig. Framför allt kring produkterna 
men även de system vi arbetar med internt på företaget. Närmast 
framför mig blir att medverka på den stora sälj kampanj som vi 
kommer att köra här i norr framöver. Det ska bli spännande!

Demags nya radiostyrning 
DRC-MJ med minijoystick
Med den nya DRC-handsändaren DRC Mini-Joystick är det möjligt 
att ergonomiskt manövrera traverskranar via joysticks med en hand 
med ett mycket kompakt manöversystem.

• Ergonomiskt koncept för enhandsbetjäning

• Hög överföringssäkerhet, mycket god samexistens

• Hög flexibilitet tack vare flersändardrift

Läs mer på dematek.se/nyheter
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POSTTIDNING A

Gratis ansvarsutbildning  
– på mässan Underhåll 2016

Dematek utvecklar, säljer, installerar och 
underhåller produkter och lösningar för 
att lyfta och hantera så väl stora som 
små laster. Våra kunder finns bland alla 
typer av företag inom svenskt näringsliv 
och industri. Underhåll 2016 har därför 
kommit att bli en naturlig mötesplats för 
oss och våra kunder. Dematek kommer 
inte bara att ha en välfylld monter med 
det senaste inom lyftbranschen utan 
också erbjuda besökarna en så kallad 
ansvarsutbildning.

Redan 1 juli 2007 skärpte Arbetsmiljöverket kraven 
på hantering bland annat lyftanordningar vilket ännu 
idag inte har uppmärksammats av alla. Att vara rätt 
utbildad kan vara A och O för din och andras säkerhet. 
Arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro till följd ökade 
under 2012 och samma år omkom 45 personer. Det är 
förvisso 11 personer färre än året innan men låt oss till
sammans arbeta för att siffrorna fortsätter att sjunka.

Vi vill hjälpa dig att reda ut vad som gäller så att du kan 
känna dig säker i det du gör på din arbetsplats. Därför 
har vi tillsammans med Underhållsmässan tagit fram en 

ansvarsutbildning som vi hoppas skall kunna ge svar på 
frågan om vem som är bär ansvaret på din arbetsplats.

Utbildningen äger rum på Svenska Mässan i Göteborg 
den 9 och 10 mars klockan 13–17 dag 1 och mellan 
8–12 dag 2. Utbildningen är gratis (Ord. pris 1.200 kr) 
och efter avslutad utbildning erhåller kursdeltagaren ett 
diplom.

Utbildningen omfattar:
1. Arbetsmiljöarbete, roller, ansvar och samverkan
2. Regelverk, EG-direktiv
3. Arbetsmiljölagen, AML, AFS

Boka in dig idag på www.dematek.se 
– antalet platser är begränsat!

Erbjudandet gäller för max två personer från samma  
företag. Anmälan är bindande. Ej utnyttjad plats debi
teras med 500 kr.

Välkommen till vår monter B05:22


