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12,5 tons kranar 
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 till Starka Betong
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för trygga lyft även i framtiden
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Stor bredd inom lyft
Vi ser att det är fortsatt bra tryck inom svensk industri, vilket avspeglar sig i  
efterfrågan på våra produkter och tjänster. Många företag investerar idag för att 
säkra och även kunna öka sin produktion. Dematek kan erbjuda den lyftutrust
ning som krävs för effektiv materialhantering och de servicetjänster som elimi
nerar produktionsstopp

Det är med stor tillfredsställelse jag läser detta nummer av Dematek 
OutLook, där vi i artiklarna visar på vår stora bredd inom lyft. Du kan till 
exempel läsa om vårt erbjudande när det gäller konditionsanalys av äldre 
kranar, något som efterfrågas allt mer. Vi besöker även Katarina kyrka, där 
vi fått förtroende att leverera lyftutrustning och även sköta underhållet av 
de telfrar med vars hjälp man kan manövrera ljuskronorna. Ett bevis på 
att även mindre lyftanordningar behöver service, inte minst då det gäller i 
offent liga miljöer. 

En leverantör ger ökad trygghet. Därför har Hudiksvallsföretaget 
OilQuick valt att genomgående använda sig av Demagkranar och har 
sedan flera år tillbaka serviceavtal med Dematek. Trygghet i produktionen 
var också anledningen till att Starka Betong valde att investera i två nya 
Vprofilkranar med tandemstyrning.

Trevlig läsning och ha en riktigt bra sommar!

Jonas Hörnfeldt
VD
Dematek AB
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När tunga och långa betongelement ska lyftas gäller det att ha 
rätt utrustning. För Starka Betong blev det två 12,5 tons kranar 
från Dematek. Kranarna är dessutom utrustade med tandem
styrning och kan således köras tillsammans vid extra tunga lyft.

Vi hade ett par gamla 12,5 
tons kranar som började 
bli till åren. En läckte olja 
från växellådan, det blev 

allt mer dyrbara reparationer, svårt 

att få tag i reservdelar och det skulle 
kosta för mycket att åtgärda dem,  
säger Peter Hallsten, produktions
ledare på betongsidan på Starka 
Betong i Arboga.

12,5 tons kranar 
med tandemstyrning 
levererade till Starka Betong
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” Man valde att investera i två stycken  
 12,5 tons Demag V-profilkranar med  
 möjlighet till tandemkörning”
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Lyfter betongelement
Sedan 80 år tillbaka tillverkar och 
säljer Starka AB prefabricerade be
tongprodukter för bygg och anlägg
ningsverksamhet. Vid företagets an
läggning i Arboga arbetar 65 anställ
da med att tillverka betongelement 
och plattor som används för att byg
ga stommen till hus, för lägenheter, 
skolor, äldreboenden etc. Beroende 
på specifikation så utrustar man även 
betongelementen med rör för el och 
vatten samt isolerar ytterväggar. Man 
har även möjlighet att måla väggarna. 
Allt för att det ska gå så fort och smi
digt som möjligt att bygga färdigt hu
set ute på arbetsplatsen.

– Vid det aktuella stället använder 
vi de två kranarna för att lyfta de be
tongelement vi gjutit. Det är full fart 
i produktionen, vår verksamhet är 
givetvis beroende av att vår lyftutrust
ning alltid fungerar och vi har därför 
serviceavtal med Dematek sedan 
flera år tillbaka. Samarbetet fungerar 
mycket bra och de är alltid snabba, 
hjälpsamma och ger oss bra service, 
säger Peter Hallsten.

Vprofilkranar
Det var också Demateks servicetekni
ker Glenn Ivars och servicegruppchef 
Jimmy Gärling som påtalade för 
Peter Hallsten att det, med tanke på 

kranarnas ålder och de kostsamma 
reparationer som behövde genom
föras, vore mer ekonomiskt att istället 
att byta ut de gamla kranarna. Peter 
Viksten, säljare på Dematek, besökte 
Starka Betong, gick igenom kraven 
och inspekterade på arbetsplatsen.

– Man valde att investera i 
två stycken 12,5 tons Demag 
Vprofilkranar med möjlighet till 
tandemkörning. Bland fördelarna 
med Vprofilkranen märks att den 
väger mindre är lite styvare än en 
traditionell kran samt att den släp
per igenom mer ljus in i lokalen. 
Normalt körs kranarna var för sig 
med betongelement med en vikt 

Nöjda med resultatet fr.v. Glenn Ivars, 
Dematek, Peter Hallsten, Starka Betong samt 
Peter Viksten, Stefan Svensson och Jimmy 
Gärling från Dematek.
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på runt 10 ton, men ibland vill man 
kunna lyfta högre vikter och då krävs det 
att man nyttjar bägge kranarna samtidigt. 
Tandemkörningen innebär att kranarna 
kommunicerar med varandra via CAN
BUS och övervakningsenheten sköter så att 
bägge kranarna är exakt synkroniserade, 
säger Peter Viksten.

Monterades under två helger
När Starka Betong väl beställt de nya kra
narna började en av de gamla traverserna 
gå sönder ordentligt och man fick då stäl
la av den och bara köra med den ena tills 
Dematek levererat de nya.

– För att inte störa vår produktion arbe
tade Demateks personal under två helger, 
med att demontera de gamla kranarna och 
montera upp de nya. Det gick smidigt och 
vi kunde i veckorna hela tiden producera i 
vanlig takt. Vi är mycket nöjda med de nya 
kranarna, jämfört med de gamla är det som 
skillnaden mellan en Amazon och en Volvo 
V90! De nya är tysta, frekvensstyrda och så 
kan de kommunicera med varandra. Det är 
klart mer lättkört nu, säger Peter Hallsten. 

Vi är mycket nöjda  
med de nya kranarna, 

jämfört med de gamla är det 
som skillnaden mellan en 
Amazon och en Volvo V90”

Se filmen från  
Starka Betong här!

Du kan även se filmen på www.dematek.se

Montering av de nya kranarna.
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Dematek ansvarar för 
förebyggande underhåll 

av telfrar i Katarina kyrka 
Att regelbundet underhålla sin lyftutrustning är lika viktigt oavsett om den är 
monterad hos ett industriföretag eller i en kyrka. I Katarina kyrka i Stockholm 
finns fyra telfrar och de ansvariga vid Svenska Kyrkan valde att teckna service
avtal med Dematek.

Allan Zoltan är fastighetschef i 
Katarina Församling för Svenska 
Kyrkan och ansvarar för ett antal 
kyrkor då det gäller ombyggnatio

ner, mark och fastighetsfrågor etc.

– I Katarina kyrka har vi fyra Demagtelfrar 
med vars hjälp vi kan manövrera höjden på de 
fyra ljuskronor vi har i kyrkan. Ljuskronorna 
sitter normalt på cirka sju meters höjd men 
sänks ned vid speciella högtider, som till ex
empel julkonserter. Då sjunger kören, ljuskro
nan hissas ned och korgossen tänder upp ett 

70tal levande ljus i ljuskronan. Vid körens 
crescendo hissas sen ljuskronan upp igen. 
Den här manövreringen av telfrarna sköter 
vi med fjärrkontroll, säger Allan Zoltan och 
fortsätter:

– När jag började arbeta här 2013 gick jag 
bland annat igenom besiktningsunderlagen 
för kyrkan och upptäckte då att våra hissar 
fanns med men ej lyftutrustningen till ljus
kronorna. Jag kontaktade då Dematek för 
att få en genomgång och service av vår 
lyftutrustning.
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Den största ljuskronan i Katarina Kyrka, här nedsänkt, väger 650 kilo.
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Väger 650 kilo
Telfrarna gick igenom besiktningen 
utan anmärkning, de höll god kvali
tet och de ansvariga på Katarina kyr
ka kunde vara trygga. Under årens 
lopp har sen Dematek varit på plats 
och utfört service på telfrarna ett an
tal gånger. 

– Den största ljuskronan väger 650 
kilo och under den passerar besökare 
dagligen. Vi är mycket säkerhetsmed
vetna och vill givetvis att vår lyftut
rustning alltid håller högsta standard. 
För att öka säkerheten ville vi därför 
få till ett mer systematiskt underhåll 
av telfrarna, skräddarsytt efter vår 
verksamhet, säger Allan Zoltan.

Större insats vart tredje år
Allan Zoltan tog kontakt med 
Dematek och deras servicegrupp
chef Alf Johansson. Tillsammans be
sökte de därefter kyrkan för att dis
kutera igenom önskemålen och 
förutsättningarna.

– Efter att vi tittat igenom anlägg
ningen kom vi tillsammans fram till 
ett lämpligt koncept och avtal. Det 
innebär att vi en gång per år kommer 
genomföra förebyggande underhåll på 
telfrarna och vart tredje år, utöver den 
vanliga servicen, göra en större insats 
och översyn då vi kontrollerar alla 
ingående delar, tar isär alla krokblock 
och inspekterar dem samt att vi kon
trollerar samtliga fallbromsar, säger 
Alf Johansson.

– Det känns mycket bra att vi fått 
till detta avtal som innebär en stor 
trygghet för oss och vår verksamhet, 
avslutar Allan Zoltan.

För att öka säkerheten 
ville vi därför få till ett 
mer systematiskt underhåll 
av telfrarna, skräddarsytt 
efter vår verksamhet”

9

Allan Zoltan och Alf Johansson vid en av de telfrar som håller uppe 
ljuskronorna i kyrkan.
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OilQuick ökar 
produktionstakten
Hudiksvallsföretaget OilQuick har haft en stabil försäljnings
utveckling och under de senaste åren har man därför fördubblat 
monterings och lageryta samtidigt som företaget har expanderat 
produktionen. När det gäller leverantör av lyftutrustning är det 
Dematek som gäller. 

– Att ha snabb service och genomgående samma fabrikat ger oss 
trygghet, säger Tobias Dahlström, produktionschef Montering på 
OilQuick AB.

Familjeägda OilQuick har 
speci al inriktning på helauto
matiska red skapsfästen för 
grävmaskiner, hjul lastare, 

truckar, materialhanterare och last
bilskranar. Johan Lindqvist är för
säljningschef på företaget.

– Det unika OilQuickfästet, 
avsett för grävmaskiner, togs fram 
1993. Traditionellt byttes hydraul
slangar på grävmaskiner manuellt 
men med OilQuick, som är helauto
matiskt kan föraren sitta kvar i sin 
hytt. Givetvis spar det mycket tid 
samtidigt som arbetsmiljön för föra
ren förbättras avsevärt. Under åren 
har vi sen utvecklat gränssnittet för 
andra typer av redskapsbärare, säger 
Johan Lindqvist.

Hög kvalitet
Såväl utveckling, konstruktion och 
inköp som produktion och försälj
ning sker vid den egna anläggning
en i Hudiksvall. Företaget har 88 an
ställda. Att man har kontroll över 
hela kedjan garanterar högsta möj liga 
kvalitet.

– Över 85 procent av vår omsätt
ning kommer från export. Vi har 
dotterbolag i USA och Frankrike och i 
övriga länder arbetar vi med distri
butörer. De senaste 10 åren har vi haft 
en medelökning av omsättningen på 
cirka 25 procent och idag omsätter 
vi 380 miljoner kronor, säger Johan 
Lindqvist och fortsätter: – Den stora 
efterfrågan på våra produkter har 
gjort att vi de senaste åren investerat 

en hel del i vår 
anläggning. Vi 

har byggt ut huvudkontoret 
och fördubblat vår lager och 
mon teringsyta. Även produk
tionen har vi expanderat, för 
att få in en ny bearbetnings
maskin, säger Johan Lindqvist.

Trygghet med samma 
leverantör
OilQuick har två produktionsenheter 
i Hudiksvall, en där tillverkning och 
bearbetning sker och en där ihopmon
teringen sköts. När det gäller lyftut
rustning har företaget satsat på att ge
nomgående använda sig av Demag
kranar och man har sedan flera år 
till baka serviceavtal med Dematek.

– Demag har bra kvalitet och att 
genomgående ha samma lyftfabrikat 
ger oss också trygghet. Det är bland 
annat enklare om vi behöver flytta om 
eller återanvända utrustningen. Vi är 
även väldigt nöjda med Demateks ser
vice, som är snabbast tänkbara. Deras 
servicetekniker Sven Gustafsson, 
som underhåller vår lyftutrustning 
bor i närheten, känner väl till det vi 
har och kan snabbt vara på plats om 

Kjell Sjödin, Dematek och Anders Östlund, OilQuick.
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något oförutsett skulle inträffa, säger 
Tobias Dahlström, produktionschef 
Montering på OilQuick.

Investerar i slut  monterings linan
OilQuick har av Dematek köpt bland 
annat svängkranar, KBK lättlastsys
tem, manulifttelfrar till arbetsplatser 
och lyftbord. Vid den senaste ex pan  
 sionen byggdes monteringsverkstaden 
ut med 2000 kvadratmeter.

– På monteringen har vi vägg
kranar vid inleverans samt KBK 
lättlastsystem vid förplock, förmon
tering och tyskmontaget, för den 
tyska marknaden. Nästa investering 
blir i slutmonteringslinan, vi har idag 
15 anställda på monteringen och här 
kommer vi nu utöka med ytterligare 
fem personer. Det innebär fem arbets
stationer och fem nya traverssystem, 
som Dematek har offererat. Jag har 
regelbunden kontakt med Demateks 
säljare Kjell Sjödin, som vi har ett 
mycket gott samarbete med. Han 
känner vårt företag, vet våra krav och 
vad vi behöver. Det gör det enkelt 
och smidigt för oss, avslutar Tobias 
Dahlström.

Att genomgående ha samma 
lyft fabrikat ger oss trygghet. 
Vi är även väldigt nöjda med 
Demateks service, som är 
snabbast tänkbara”
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OilQuicks anläggningar är utrustade med bland annat KBK lättlastsystem och sväng-
kranar från Dematek.
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Konditionsanalys 
– säkrar upp för trygga lyft även i framtiden

För att uppfylla de krav som ställs i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2006:06 §34 så ska 
en konditionsanalys alltid göras på en lyftanordning, när den konstruktiva livslängden  
närmar sig sitt slut.

Dematek har utfört konditionsanalys på lyftutrustning under många år. Ofta har det varit 
större processkranar, men nu satsar Dematek på att paketera och erbjuda konditionsanalys 
även av standardkranar.

Lena Karlsson är konstruk
tör på Dematek, hon hål
ler bland annat reda på stan
darder och föreskrifter och 

samarbetar ofta med de tekniker som 
utför konditionsanalyser.

– När våra tekniker utför en 
konditionsanalys, så består den av 
fyra delar. Till att börja med görs en 
livslängdsanalys för att beräkna an
ordningens tekniska ålder och sedan 
jämförs den med den konstruktiva 
livslängden. Här följer vi den svenska 
och internationella standarden ISO 
12482:2018. Livslängdsanalysen 
baseras på information om hur lyftan
ordningen använts. Om den använts 
mindre än beräknat kan det räcka 
med att man gjort livslängdsanaly
sen. Annars är nästa steg att våra 

servicetekniker besiktigar lyftanord
ningen på plats och kontrollerar stål
konstruktion, elsystem och maskineri. 
Vi utvärderar och rekommenderar sen 
eventuell renovering eller ombyggnad 
och skriver slutligen en skriftlig rap
port, berättar Lena Karlsson. 

Erfarenhet och kompetens
Demateks tekniker har stor erfarenhet 
och kompetens när det gäller att utfö
ra konditionsanalys på lyftutrustning, 
av alla fabrikat.

– När man ska göra livslängds
analys kan det ibland vara problem 
att finna dokument kring kranen. 
Lokalen kanske bytt ägare och 
pärmar med uppgifter om kranen 
har slängts. Här har vi en stor fördel 

då vi har arkiv med uppgifter om 
alla Demag , Montgomery och 
ASEAkranar som sålts i Sverige. Till 
exempel har vi i Västerås cirka 300 
hyllmeter pärmar, med alla uppgifter 
komplett med ritningar, om ASEA
kranar, säger Lena Karlsson och 
fortsätter:

– Att ha genomfört en konditions
analys ger kunden beslutsunderlag 
för den fortsatta användningen av 
lyftanordningen  kan den fortsätta 
användas, behöver den renoveras 
eller är det dags att byta ut den. I och 
med att man har en rapport kring 
lyftanordningens kondition kan man 
även vid en eventuell inspektion av 
Arbetsmiljöverket visa att man tagit 
det ansvar som krävs.
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Exempel på när konditionsanalys skall utföras:

Dematek erbjuder tre varianter av konditionsanalyser

A  Vid eventuell ökning i  
 antalet rapporterade fel. B  När en återkomman 

 de inspektion uppvisar  
 tydliga försämringar av  
 kranens tillstånd.

C När kranen uppnått  
 sin konstruktiva  

 livslängd.
D  Om man tar över en  

 kran som någon  
 annan brukat och ej  
 känner till hur den  
 tidigare använts.

Styrs av AFS 2006:06 §34 och standard SS-ISo 12482:2018

Läs mer om våra konditionsanalyser på www.dematek.se 

Om du är intresserad av att få en konditionsanalys utförd, mejla dematek@dematek.se eller ring 010-202 35 10

1ALLMÄN KONDITIONSANALYS
Demateks Allmänna konditions-
analys är den vanligaste och 

görs på de flesta så kallade standard-
kranar. Dessa är vanligt förekommande 
inom industrin och används ofta i pro-
duktion och lagerhantering. Det är där-
för viktigt att lyftanordningen följer de 
krav som ställs i AFS 2006:06 och att 
man inte riskerar stillestånd för att man 
inte fullgjort de krav myndigheterna 
ställer.

2ENKEL KONDITIONSANALYS
Även mindre lyftanordningar, så-
som svängkranar, lättlastsystem 

och enstaka telfrar på balk omfattas av 
AFS 2006:06 och behöver genomgå 
en konditionsanalys, när den konstrukti-
va livslängden närmar sig sitt slut. Men 
eftersom dessa anordningar inte är så 
komplexa blir dessa mindre omfattan-
de att genomföra. Den svarar förstås på 
alla de frågor som krävs för att säkerstäl-
la säkerheten för de som använder lyft-
anordningen men tar inte lika lång tid att 
genomföra.

3UTÖKAD KONDITIONSANALYS
För vissa stora, komplexa lyftan-
ordningar räcker inte en Allmän 

konditionsanalys till och då erbjuder vi 
möjligheten till en Utökad konditionsana-
lys. Då planeras analysen individuellt för 
varje kran och bara våra mest erfarna 
tekniker genomför den. En utökad kon-
ditionsanalys görs ofta när man övervä-
ger en större renovering eller investering 
i en ny kran och därför blir resultatet ofta 
ett viktigt underlag för att veta vilken väg 
man bör välja.

Konditionsanalys hos Uddeholm 
ledde till investering i ny travers
Dematek utför all service på lyftutrustning hos Uddeholm i Hagfors. Därför var det naturligt  
att de också fick uppdraget att göra konditionsanalys på en av traverserna, som var till åren  
kommen och uppvisade allt fler fel. 

Uddeholm är världens ledande tillver
kare av verktygsstål för industriverk
tyg. Vid företagets produktionsanlägg
ning i Hagfors kommun arbetar cirka 
850 anställda. Dan Lövgren är produk
tionsansvarig på värmebehandlingen 
på Uddeholm AB i Hagfors.

– Varje år värmebehandlar vi stora 
mängder verktygsstål. Vi har 11 st 
traverser på värmebehandlingen och 
med dessa hanterar vi material i olika 
dimensioner och med vikter från 100 

kilo upp till flera ton. Det är en tuff 
miljö och vi kör kontinuerligt femskift 
så det blir påfrestningar och lyftutrust
ningen slits, säger Dan Lövgren och 
fortsätter:

– Vi har sen flera år ett nära sam
arbete med Dematek när det gäller 
service av vår lyftutrustning och därför 
var det naturligt att kontakta dem när 
vi behövde utföra konditionsanalys på 
en av våra traverser. Den hade varit i 
drift ett antal år och behövde repa
reras allt oftare. Det är viktigt för 
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oss att utrustningen är driftsäker 
så att vi kan leverera till våra kunder 
i utsatt tid samtidigt som vi har stort 
säkerhetstänk på företaget.

Satsning på standardkranar
Lars Janneby är servicetekniker på 
Dematek och har jobbat med kondi
tionsanalyser i 20 år. 

– Tidigare har det mest varit kon
ditionsanalyser på specialkranar och 
processkranar, men nu satsar vi mer på 
standardkranar. Det är ju samma krav 
på dessa som gäller, men många företag 
har förbisett detta. Den aktuella traver
sen på Uddeholm var en Demag stan
dardkran 2x12,5 ton i bedagat skick. 
Jag och min servicekollega Mikael Berg 
utförde konditionsanalysen vecka 28 
förra året, säger Lars Janneby.

Funktionsduglig ytterligare ett år
Resultatet av kontrollen blev att kra
nens skick och ålder gör att den bör 
bytas ut. Stålkonstruktionen uppvisa
de belastningsskador i form av sprickor 
mellan balk och ändvagn samt i trall
rälens svetsar. Ena kranåkmaskineriet 

hade glapp mellan växellåda och hjul. 
Övriga maskinerier var i hyfsat skick, 
men en del reparationer behövde utfö
ras. Elutrustningen behövde också by
tas ut.

– Det vi kom fram till var att vi be
dömde traversen vara funktionsduglig 
i ett år till om man åtgärdade de speci
ficerade punkterna i reparationslistan, 
säger Lars Janneby.

De föreslagna reparationerna utför
des för att kunna använda traversen 
ytterligare ett år.

– Konditionsanalysen gav oss ett bra 
underlag för att kunna motivera in
vesteringen i en ny travers. Den gamla 
traversen plockas ned vecka 27 och en 
ny monteras upp. Det ska bli riktigt bra 
att få en ny och driftsäker travers i vår 
produktion, avslutar Dan Lövgren.

”Det är viktigt för oss att 
utrustningen är driftsäker 

så att vi kan leverera”

Dan Lövgren, Uddeholm och Lars Janneby, Dematek, går igenom besiktningsprotokollet.

Vid konditionsanalysen hos Uddeholm upp-
täcktes bland annat sprickor i kranens 
stålkonstruktion.
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Hej Jimmy!

När började du på Dematek?
– Jag har jobbat här strax över ett år nu. Tidigare arbetade 
jag inom gruvbranschen som gruvelektriker. 

Vilka är ni som arbetar i Skellefteå?
– Vi är tre anställda med olika kompetenser. Jag själv och 
Björn Burlin har mest fokus på el medan David Hellgren är 
duktig på mekaniken. Vi är ett bra team och kompletterar 
varandra väldigt bra.

Hur är jobbet som servicetekniker?
– Det är ett väldigt varierande jobb och vi arbetar med  
såväl service som underhåll. Mycket är oplanerad servi
ce då det kan uppstå problem ute hos våra kunder och vi 
får med kort varsel åka ut och felsöka och hjälpa till. Så 
det gäller att vara flexibel och snabbt kunna planera om 
sin vecka. Det är stor skillnad mot jobbet i gruvan då man 
bara var på en och samma plats, medan jag här är runt 
och arbetar över ett stort område. Det här är också ett mer 
självständigt jobb med frihet under ansvar, det gillar jag. 
Rent tekniskt är det annars mycket likheter med jobbet 
som gruvelektriker, med liknande typ av elkomponenter 
som vi arbetar med.

Berätta om din roll som instruktör inom Säkra lyft.
– Jag har precis blivit utbildad till instruktör inom Säkra 
lyft och är nu godkänd för att hålla utbildning för de som 
ska ta traverskort. Utbildningen tar en dag och sker oftast ute 
hos kund, så vi har tillgång till travers och kan öva prak
tiskt. Det är stort intresse från kunderna och det finns en 
stor marknad för utbildning inom Säkra lyft i vår region.

– Det är mycket att ha koll på vid körning av en travers, 
allt ifrån hur man hanterar traversen till vad man får lyfta, 
hur det ska fästas etc. Bland det viktigaste är hur man 
säkrar lasten. Det finns allt för många exempel på olyckor 
som uppstått beroende på att lasten ej säkrats korrekt.

Vad ser du närmast fram emot?
– Det är att komma igång och utbilda våra kunder inom 
Säkra lyft.

Elias Rekonius
Servicetekniker och instruktör inom Säkra lyft  
på Dematek

Bor:  I hus i Örviken, strax utanför Skellefteå
Familj: Flickvän
Fritidsintressen: Gillar bilar som går fort och båtar. Bor i 
direkt anslutning till skoterled så på vintern blir det en hel del 
skoterkörning. Ett annat stort intresse är styrketräning. Elias  
tävlade tidigare i styrkelyft och var norrländsk mästare.

PROFILEN

”Jag har precis blivit utbildad 
till instruktör inom Säkra lyft”
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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
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SMARTA LYFTBORDSLÖSNINGAR
FÖRENKLAR VARDAGEN OCH SKONAR DIN RYGG

En bra arbetsplats förenklar vardagen och kan
samtidigt skona din rygg. Hos oss hittar du en
mängd olika lyftbord ifrån Svenska EdmoLift.

Dematek AB
Tel +46 8 603 34 00
Fax +46 8 88 00 66
E-post dematek@dematek.se

Dematek AB, den självklara samarbetspartnern för svensk industri och 
tekniska konsulter när det handlar om Trygga Lyft.

Våra prisvärda lyftbord tillverkas och monteras med svensktillverkat elsystem
och hydraulaggregat i EdmoLifts moderna lokaler i Härnösand.

Produkterna håller en hög kvalitet och kommer att vara till er hjälp under många år.
Läs mer på dematek.se.
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Lintelfrar .
Kättingtelfrar. 
Traverskranar.

Pelarlyftar. 
Manulift. 
Hjulblock.

Reser vdelar.
Elutrustning.
Vacuumlyftar .
Komponenter.
Manöverdon.

Mätinstrument. 
Ergo-lösningar. 

Servicelösningar.
Rullande ser vice. 

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.
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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

   
             Har mer. Kan mer. Gör mer. www.dematek.se

Dematek AB, Box 5560, 141 07 Huddinge 08-603 34 00. Generalagent för Demag Cranes & Components GmbH. Malmö. 
Helsingborg. Halmstad. Ronneby. Tingsryd. Oskarshamn. Jönköping. Hjo. Göteborg. Västervik. Trollhättan. 

Linköping. Norrköping. Nyköping. Stockholm. Strängnäs. Karlstad. Västerås. Borlänge. Falun. Storvik. Gävle.
 Hudiksvall. Sundsvall. Örnsköldsvik. Umeå. Skellefteå. Piteå Luleå.
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Vi finns alltid nära dig!

   
             Lyftteknik på en högre nivå www.dematek.se
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Service & försäljning

Regionskontor

Service på alla dialekter! 

Visste du att...

...du nu kan handla

telfrar på dematek.se

dematek.se

Avsändare: 
Dematek AB, Box 5560, 141 07 Huddinge
Adressändring:  
info@dematek.se
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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
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Service på alla dialekter! 
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SMARTA LYFTBORDSLÖSNINGAR
FÖRENKLAR VARDAGEN OCH SKONAR DIN RYGG

En bra arbetsplats förenklar vardagen och kan
samtidigt skona din rygg. Hos oss hittar du en
mängd olika lyftbord ifrån Svenska EdmoLift.

Dematek AB
Tel +46 8 603 34 00
Fax +46 8 88 00 66
E-post dematek@dematek.se

Dematek AB, den självklara samarbetspartnern för svensk industri och 
tekniska konsulter när det handlar om Trygga Lyft.

Våra prisvärda lyftbord tillverkas och monteras med svensktillverkat elsystem
och hydraulaggregat i EdmoLifts moderna lokaler i Härnösand.

Produkterna håller en hög kvalitet och kommer att vara till er hjälp under många år.
Läs mer på dematek.se.
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Service & försäljning

Regionskontor

Service på alla dialekter!

Visste du att...

...Dematek har  

etablerat sig  

i Östersund.


