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Satsning på eftermarknad
Vi kan se tillbaka på ett mycket bra år för Dematek. Svensk industri 
har kommit igen, fortsätter nu investera och jag vill passa på att 
tacka för det förtroende våra kunder visar för Dematek.

Vi fortsätter utvecklas och bredda vår verksamhet för att kunna 
erbjuda allt när det gäller lyftutrustningar. Det senaste är vår satsning 
på eftermarknad ett område där vi har stor efterfrågan, inte minst 
på konditionsanalyser. Vi har nu en grupp inom Dematek som är 
specialiserade på eftermarknad och på sid 15 kan du läsa en intervju 
med vår eftermarknadssäljare Oskar Hultman. Med vår kunskap kan 
vi förutom att utföra konditionsanalys för att se hur kranen mår även 
reparera, modernisera och åtgärda det som krävs. Att välja Dematek 
som leverantör är garanterat en lönsam investering. Inom vår orga
nisation har vi bred kompetens och erfarenhet att kunna erbjuda allt 
från nyleverans, service och underhåll till konditionsanalyser, upp
graderingar/reparationer och utbildningar.

I detta nummer kan du även läsa om våra möjligheter att leverera 
unika kranar efter varje kunds behov och krav. PreCise i Uddevalla 
hade trångt om utrymme i lokalerna när de investerat i en ny stor 
kantpressmaskin. Lösningen blev att vi specialbyggde två traverser. 
Vi kan också åta oss utmanande uppdrag, som till exempel när vi 
på kort tid skulle utföra linbyte på en 165tons travers i Forsmarks 
kärnkraftverk (se sid 8). 10 medarbetare från Dematek var involve
rade i uppdraget med att byta de två 220 meter långa linorna med 
diameter på 44 mm! Sist men inte minst vill jag slå ett slag för våra 
digitala utbildningar. Vi har nu provapårabatt på flera utbildningar. 
Läs mer på sista sidan, skanna QRkoden och anmäl ditt intresse. Ett 
bra tillfälle att öka kompetensen inom ert företag.

Trevlig läsning!

Jonas Hörnfeldt
VD
Dematek AB

Dematek OutLook är vår kundtidning 
och med den sprider vi kunskap och 
inspiration om Trygga Lyft. Vill du 
prenumerera på tidningen? Följ 
länken och fyll i din adress så finns  
du med när vi skickar nästa nummer.

Varje år hanterar 
PreCise upp till 
7000 ton plåt, 
som vi skär, 
bockar och 
bearbetar vid 
vår anläggning i 
Uddevalla”
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PreCise har investerat i fem nya 
Demag V-profilkranar, varav två 
är specialbyggda.
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Begränsat med utrymme  
hos PreCise krävde  
specialbyggda 
traverser 
Plåtbearbetningsföretaget PreCise går för högtryck och har de senaste åren investerat en 
hel del i sin maskinpark. I samband med att man köpte en ny kantpressmaskin så visade 
det sig att den var så hög att den befintliga traversen inte skulle klara att köras över 
maskinen. Dematek lät därför specialbygga traverser, som klarar lokalens takhöjd och 
samtidigt går fritt över kantpressen och under en kabelstege i taket. En innovativ lösning 
som krävde precision, såväl när det gällde konstruktionen som monteringen.

– Varje år hanterar PreCise upp till  
7000 ton plåt, som vi skär, bockar och  
bearbetar vid vår anläggning i Uddevalla. 
Vi är ett helautomatiserat full service
företag inom plåtförädling och våra  
kunder består främst av tung fordons
industri, verkstads industri och byggnads
industri, berättar Roland Karlsson, vd  
och ägare av PreCise AB.

 
Ny, stor kantpressmaskin
Företaget bearbetar plåt från 0,5 mm och 
upp till 300 mm tjocklek vid de två avdel
ningarna, tunnplåt och grovplåt.

– Det är i lokalen för grovplåtbear
betning som vi investerade i en ny stor 
kantpress, en Ursviken Optima 1250 med 
presskraft på 1250 ton och en bocklängd 
på 10,4 meter. En unik maskin som ger oss 
stora konkurrensfördelar, säger Roland 
Karlsson och fortsätter:

– Det krävdes dock att vi uppdaterade 
den lyftutrustning som vi sen tidigare hade 
i lokalerna. Dels var den befintliga travers
en för låg för den nya stora kantpressen 
dels var den och de tre andra travers erna i 
lokalen utslitna efter närmare 45 års pro
duktionsarbete. >> Roland Karlsson, vd och ägare 

av PreCise AB.
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>> För att fortsätta med dessa traverser skul
le det krävas stora ombyggnationer vilket 
inte var lönsamt. Vi behövde investera nya, 
moderna traverser som kunde uppfylla alla 
våra krav och kontaktade därför Dematek, 
som vi har samarbetat med i många år.

Stort antal lyftutrustningar
Hos PreCise finns ett stort antal lyftutrust
ningar av olika fabrikat och företaget har 
serviceavtal på dessa med Dematek.

Vi hade att ta hänsyn  
till takhöjden i lokalen,  
kantpressens höjd och  
dessutom en kabelstege  
som var monterad i  
taket nära traversbanan”

– Vi har ett högt flöde i verkstaden och 
det är viktigt att allt fungerar och inget står 
still. Dematek ger oss alltid bra service och 
vi vet att vi kan lita på dem, säger Roland 
Karlsson.

– Jag har jobbat med service åt dem 
i snart 20 år nu. Jag utför underhåll på 
deras lyftutrustningar två gånger per år och 
dessutom service och ombyggnationer när 
det behövs, säger Mikael Svensson, service
tekniker Dematek.

Krävdes nytänkande
Innan den nya kantpressen levererats 
till PreCise var Demateks säljare Samuel 
Maeder på plats för att titta på förutsätt
ningarna i lokalen.

– Det var tajt om utrymme. Vi hade att ta 
hänsyn till takhöjden i lokalen, kantpressens 
höjd och dessutom en kabelstege som var 
monterad i taket nära traversbanan. Det var 
mycket att mäta och det gällde att det blev 
rätt, säger Samuel Maeder.

Lösningen blev att Dematek levererade 
två specialbyggda traverser för att betjäna 
den nya kantpressen. Tack vare egen kon
struktionsavdelning kan Dematek snabbt ta 
fram innovativa, kundunika lyftlösningar för 
olika applikationer. >>

De specialbyggda traverserna vid kantpressen är upphöjda för att kunna passera över maskinen samt urtagna i 
ena änden, för att gå fria för kabelstegen.



5

De specialbyggda traverserna har 
tandemstyrning, vilket innebär att 
en person kan styra bägge från en 
radio. Viktigt när vi ska flytta upp 
till 10 meter långa detaljer till den 
nya kantpressen”
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>>  – Det krävdes en del nytänkande för att klara 
förutsättningarna. Dels tillverkades travers erna 
upphöjda för att komma över maskinen dels var 
de urtagna i ena änden för att kunna gå fria för 
kabelstegen, säger Samuel Maeder.

Ljusare i lokalerna med V-profilkran
Dematek monterade ner de gamla traverserna 
och monterade sen upp de två nya specialbyggda 
tvåbalkstraverserna i fackverksutförande, ZVKE 
8 ton.

– Det fungerade perfekt och Dematek tog 
verkligen fram en optimal lösning för det 
begränsade utrymmet vi hade i lokalen. Vi är 
nöjda med resultatet och de fördelar vi fått med 
de nya traverserna. De är av modellen Demag 
Vprofilkran, vilket innebär att de är i fackverks
utförande och släpper igenom maximalt med 
ljus. Det är en jättestor skillnad på ljuset i loka
len jämfört med tidigare. Dessutom har de två 

traverserna tandemstyrning, vilket innebär att en 
person kan styra bägge från en radio. Viktigt när 
vi ska flytta upp till 10 meter långa detaljer till 
den nya kantpressen. Med tandemstyrningen kan 
vi göra det exakt och med full kontroll, säger 
Roland Karlsson. 

Efter att de två första traverserna monterats 
har PreCise nu även investerat i ytterligare tre 
traverser i samma lokal, som ersättning för 
gamla kranar som monterades ned. Även dessa 
är av typen Demag Vprofilkran, men på 16 
ton och i standardutförande, då de ej körs över 
kantpressen.

– Med den nya kantpressen och fem nya tra
verser har vi verkligen fått en rejäl uppdatering 
av vår produktionsanläggning som innebär att vi 
med fog kan kalla oss ett av Sveriges modernaste 
företag inom plåtbearbetning, avslutar Roland 
Karlsson. 

Samuel Maeder och Mikael Svensson, Dematek samt Pär Noord och Mattias Karlsson, PreCise.

Med den nya kantpressen och fem 
nya traverser har vi verkligen 
fått en rejäl uppdatering av vår 
produktionsanläggning”
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Standarder i fokus
För att få reda på lite kring standarder och hur Svenska Institutet  

för Standarder (SIS) arbetar fick vi möjlighet att ställa några frågor  
till Daniel Hedlund, projektledare Verkstadsindustri på SIS.

”Att vara medlemmar i SIS  
ger oss bra kompetens inom 
företaget och gör att vi hela  
tiden kan ligga i framkant”
Dematek har varit medlem i SIS  
sedan företaget startades. Thomas 
Henriksson, civilingenjör och projekt-
ledare på Dematek, är företagets  
representant i SIS tekniska kommitté 
262 lyftkranar i Sverige och han  
sitter även med i ett antal arbets
grupper på internationell nivå. 

– Att vara medlemmar i SIS ger oss 
möjlighet att följa samt påverka ut
vecklingen kring normer och stand
arder inom lyft såväl nationellt som 
internationellt. Det ger oss bra kom
petens inom företaget och gör att vi 
hela tiden kan ligga i framkant, vilket 
givetvis är till nytta för våra kunder.

Vad är en standard och varför behövs det?
– Det är en gemensam lösning på ett 
återkommande problem. Syftet är att 
skapa enhetlighet för att öka kvaliteten 
och undvika missförstånd. Standarder 
hjälper företag att tillverka produkter 
enligt den bästa lösningen, vad gäller 
konstruktion, terminologi, funktion el
ler testmetoder, för respektive bransch. 
Standarder främjar bland annat handel, 
innovation, säkerhet, hälsa och miljö.

Berätta lite om er verksamhet.
– SIS är en ideell förening som är en 
del av ISO och CEN, ett nätverk av 
experter som arbetar med att skapa 
internationella standarder. Vi projekt
leder både svenskt och internationellt 
arbete med att ta fram standarder 
inom olika områden. Vi bestämmer 
inte vad som ska standardiseras utan 
det är helt intressestyrt av våra med
lemmar. Utöver att ta fram standarder 

erbjuder vi även utbildningar och 
kurser på området. 

– SIS firar 100 år 2022. Några kän
da standarder är till exempel ISO 9001 
för kvalitetsledning och ISO 8501 för 
rostskydd. Det finns tiotusentals olika 
standarder, de flesta är okända för de 
flesta men samtidigt väldigt viktiga för 
den bransch de utformats för. 

Hur arbetar SIS i Sverige och 
internationellt?
– Vi är cirka 170 anställda inom  
SIS och har 1 100 företag, myndig
heter och organisationer som deltar 
i standardiseringsarbetet. I Sverige 
driver vi 265 tekniska kommittéer 
inom olika områden med nästan  
5 000 deltagande personer. SIS är 
en ideell förening där det är kom
mittédeltagarna som bidrar med sin 
kunskap och expertis vid framta
gandet av standarder. Kommittéerna 
har normalt två eller fler möten 
per år där man går igenom aktuell 
standard isering inom respektive 
område, till exempel standarder som 
är under omarbetning/revidering eller 
nya som ska tas fram. Varje kommit
té arbetar efter en verksamhetsplan 
som tas fram inför varje år. 

– SIS är utsedda av regeringen att  
representera Sverige inom ISO och 
CEN (det europeiska standardiserings
organet). Internationellt finns det ett 
antal tekniska kommittéer med arbets
grupper där det samlas experter inom 

varje område, för att ta fram stand
arder för ett nytt område eller revidera 
en befintlig standard.

Berätta om arbetet med standard för 
lyftkranar.
– Standarden för lyftkranar bedrivs i SIS 
tekniska kommitté 262, som omfattar 
standardisering av de flesta typer av 
lyftkranar, vinschar, telfrar och liknande 
utrustning avsedd att lyfta laster samt 
personer. SIS/TK 262 Lyftkranar har  
16 medlemmar, från tillverkare, myndig
heter, certifieringsorgan, fackliga repre
sentanter etc. 

– I Europa är standarder ett verktyg 
för att säkerställa att man uppfyller 
kraven i maskindirektivet, som blir ett 
underlag för CEmärkning. Det euro
peiska standardiseringsarbetet omfattar 
huvudsakligen dimensionering av kra
nar, elutrustning till kranar, förarhytter, 
samt krantyper. Utöver det primära 
fokuset på maskinsäkerhet är ambitio
nen att medverka till enhetliga regler 
för provningsmetoder, dimensions
standarder, materialkrav, användnings 
och kassationsregler och liknande. 
Målsättningen är att minska risken för 
personskador, kunna genomföra säkra 
lyft samt genom samordnad interna
tionell standard främja fri handel över 
gränserna.

Daniel Hedlund, projektledare 
Verkstadsindustri på SIS.

STANDARDER

Förutom SIS så finns även SEK – Svensk Elstandard, som hanterar standardiseringen på 
elområdet och ITS – Sveriges Informations- och Telekommunikationsstandardisering, 
som hanterar standardiseringen inom telekommunikationsområdet.
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Utmanande linbyte på 
travers i Forsmarks 
kärnkraftverk

F orsmarks kärnkraftverk i norra 
Roslagen är Sveriges största 
elproducent och man produ

ce rar dagligen normalt 75 GWh. 
Kärnkraftverket har tre reaktorer varav 
Forsmark 3, som togs i drift 1985, är 
det nyaste. I reaktorhallen på Forsmark 
3 finns en 165 tonstravers, som bland 
annat används för att lyfta tanklocket 
på reaktorn vid utbyte av bränsle i 
reaktortanken. 

Bakgrunden till projektet var att 
Forsmark behövde genomföra en 
bearbetning av traversens lintrumma 
och samtidigt byta till en ny lina. Det 
är två linor om vardera 220 meter 
som går till lintrumman och linornas 
diameter är 44 mm. Ett linbyte innebär 

Erik Sjöberg, servicegruppchef  
Dematek region Öst.

Att byta linor på traversen som lyfter reaktortanklocket vid 
Forsmarks kärnkraftverk var ett uppdrag utöver det vanliga.  
10 medarbetare från Dematek var delaktiga i det omfattande  
och utmanande arbetet som genomfördes i somras. Beställare  
var Forsmarks Kraftgrupp AB, som ägs av Vattenfall.
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med andra ord ett mycket omfatt
ande arbete med tanke på storleken 
och vikten. Forsmark genomförde en 
konkurrens utsatt upphandling som 
Dematek vann.

Tiden en utmaning
En stor utmaning med projektet var 
tiden. Totalt hade man fem veckor på 
sig att demontera de gamla linorna, 
bearbeta lintrumman och sedan mon
tera nya linor. Deadline var satt till 
midsommar, därefter måste traversen 
kunna användas för att lyfta och 
transportera bränsle inför kommande 
driftsäsong. 

– Totalt var vi 10 medarbetare från 
Dematek som arbetade med det här 
uppdraget. Jag själv och min kollega 
Jimmy Gärling höll i projektet, styrde 
upp och planerade jobbet och sen hade 
vi sex servicetekniker, som arbetade 
i skift. Det var Dematektekniker 
från hela Sverige inblandade och vi 

hade även extra tekniker som backup 
om någon skulle bli sjuk, säger Erik 
Sjöberg, servicegruppchef Dematek 
region Öst.

tillträde. Till exempel krävdes det full 
skyddsutrustning när man skulle han
tera linorna och inga verktyg fick tas 
in på området, det var bara Forsmarks 
verktyg som fick användas. En av de 
servicetekniker som var delaktiga i 
projektet var Henriette Jakobsson.

– Jag och min kollega Johnny 
Berglund är ganska nya på Dematek 
och var därför med som lärlingar på 
projektet. Jag har bytt många linor på 
traverser under min korta karriär inom 
lyftbranschen, men inget som varit i 
närheten av detta. Det var ett jätte
intressant, kul och väldigt spännande 
projekt, säger Henriette Jakobsson.

– Utöver övriga servicetekniker hade 
vi med Henriette och Johnny, utan 
kostnad för kunden. Det här projektet 
såg vi som en del i deras utbildning, 
men de var en otrolig tillgång att ha 
med i projektet, kommenterar Erik 
Sjöberg.

60 meters höjd
Reaktorn var i drift under hela ar
betets gång, vilket också försvårade 
omständigheterna.

– Arbetet var väldigt avancerat, >>

Totalt var vi 
10 medarbetare 
från Dematek som 
arbetade med det 
här uppdraget”

Henriette Jakobsson, service- 
tekniker Dematek.

Noggranna förberedelser
Arbetet startades med ganska kort 
varsel och det krävdes en noggrann 
planering in i minsta detalj. På grund 
av att det är ett kärnkraftverk och en 
miljö med strålning ställdes det krav 
på utbildning och genomgång av sär
skilda säkerhetsföreskrifter innan de 
som skulle arbeta med projektet fick 
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>> först att få ner linan uppe vid taket 
från 60 meters höjd och sen föra igen
om en draglina att senare kunna an
vända och dra upp den nya stållinan 
med. Det tog i princip en vecka att de
montera de gamla linorna, linhjul och 
byta lager och en vecka att montera 
de nya linorna. Dessutom byggdes det 
en ställning, på fem meters höjd från 
botten planet, för att kunna sätta upp 
trätrummorna med de nya linorna på. 
Detta för att kunna hantera återmon
teringen så smidigt som möjligt, säger 
Henriette Jakobsson.

Lösningsorienterat samarbete
Tiden mellan demontering och åter
montering av linorna genomförde 
Forsmarks personal bearbetning av 

lintrumman. Tack vare bra planering, 
timme för timme, och gott samarbete 
lyckades man genomföra linbytet på 
den utsatta tiden. 

– Det var ett riktigt häftigt och 
komplext projekt där vi verkligen fick 
visa den samlade kompetens som med
arbetarna på Dematek besitter. Jag vill 
också framhålla det goda samarbetet 
med Forsmark. Genom snabba beslut 
blev saker och ting gjorda och vi hit
tade hela tiden lösningar tillsammans 
som förde projektet framåt, säger Erik 
Sjöberg.

Det är två linor 
om vardera 220 
meter som går till 
lintrumman och 
linornas diameter 
är 44 mm. Linbytet 
innebar med andra 
ord ett mycket 
omfattande arbete 
med tanke på 
storleken och 
vikten”

165-tons traversen används bland annat för att lyfta tanklocket på reaktorn vid utbyte av bränsle i reaktortanken.



KBK lättlastsystem 
möjliggör smidig hantering 
av aluminiumprofiler
ProfilGruppen Extrusions behövde på ett enkelt sätt kunna lyfta lång-
längder av aluminium till sin nya bearbetningsmaskin. Valet blev KBK 
lättlastsystem från Dematek försett med ett specialverktyg, för smidig 
hantering av de långa profilerna.

11

 

ProfilGruppen är ett svenskt bolag 
som utvecklar och tillverkar 
kundanpassade profiler och 

komponenter i aluminium. Företaget är 
beläget i Åseda, Småland och har totalt 
över 500 anställda. 60 av dessa medar
betare arbetar på avdelningen PGM, 
med bearbetning av  aluminiumprofiler.

– Vi tar fram kundunika lösningar i 
aluminium till våra kunder, ”från ax 
till limpa”. Det är all typ av bear  

betning såsom fräsning, bockning, 
stansning, fsw etc., säger Daniel Lif, 
produktionstekniker på Profil Gruppen 
Extrusions AB.

6,5 meters längder
I samband med att ProfilGruppen köpt 
in en ny maskin för bearbetning av 
långlängder behövde man också inve
stera i ny lyftutrustning. >>
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Daniel Lif, ProfilGruppen och Jonas Nordén, Dematek inspekterar den nya lyftutrustningen.
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>>  – Vi behövde kunna hantera lång
längder av aluminium med cirka 6,5 
meters längd och vikt på 50 kg på ett 
enkelt och smidigt sätt. Det gällde att 
lyfta längden från korgen, transpor
tera den några meter och sänka ned 
den till maskinen. Maskinen bearbetar 
därefter aluminiumlängden ner till 
färdig detalj, som sedan tas om hand 
av robotar för ytterligare bearbetning, 
berättar Daniel Lif.

Serviceavtal
På ProfilGruppens anläggning finns 
många typer av lyftutrustning av 
olika fabrikat och sedan många år 
tillbaka har företaget serviceavtal 
med Dematek när det gäller all 
lyftutrustning.

– Vi har tidigare även köpt såväl 
en svängkran som ett större lättlast
system av Dematek. Vi var nöjda med 
produkterna och det var därför natur
ligt att vi frågade dem efter en lämplig 
lösning också till detta projekt. Vi tog 
även in offerter från andra lyftleveran
törer, säger Daniel Lif. 

Mitt förslag var 
KBK Aluline, vårt 
lättlastsystem i 
aluminium”

Med hjälp av lyftoket går 
det smidigt för en person  

att sköta hanteringen.
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Specialverktyg
Jonas Nordén, säljare och service
tekniker på Dematek var ansvarig för 
projektet. 

– Mitt förslag var KBK Aluline, 
vårt lättlastsystem i aluminium, med 
tre meters kranbana försedd med en 
radiostyrd kättingtelfer DCPro 2 160 
kg. KBK Aluline är ett av de mest lätt
rörliga systemen på marknaden och 
för att smidigt och enkelt kunna lyfta 
de långa aluminiumprofilerna offere
rade vi även ett specialverktyg, ett 2,5 
meter brett lyftok med gafflar, säger 
Jonas Nordén.

Tryggt med Dematek
I offerten ingick även tillverkning och 
montering av sekundärt stål, bestående 
av två konstruktioner att hänga upp 
kranbanan i.

– Lösningen från Dematek var mest 
konkurrenskraftig och det var därför 
den vi valde. Den nya lyftutrustningen 
monterades förra veckan och allt fung
erar som det var tänkt. Vi är nöjda med 
samarbetet och jag vill även framhålla 
att det känns extra tryggt att anlita 
Dematek då deras servicetekniker bor 
här i trakten. Vi kan alltid lita på snabb 
service på vår lyftutrustning om det 
skulle behövas, avslutar Daniel Lif.

Carina Fredriksson, operatör, demonstrerar hur KBK lättlastsystem lyfter långlängder på cirka 6,5 meter.



D TRYGGARE LYFT
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Repetitionsutbildning i fallskydd.

Det heter ju att ”ingen kedja är starkare än dess svagaste länk”, något som verkligen  
stämmer in då det gäller lyftutrustning. Vi fick möjlighet att fråga Demateks servicetekniker  
och utbildare Kurt Oeltz om vad man bör tänka på vid val av lyftredskap.

Vad är ett lyftredskap?
– Det kan vara till exempel mjukt 
lyftredskap linor, lyftok eller kätting. 
Alltså det du fäster runt godset som 
ska lyftas.

Nämn några vanliga fel och misstag 
du sett.
– Alltför vanligt är att man från början 
lärt sig fel och inte gör som man ska 
utan som man alltid har gjort. Man 
tar det man har och kanske använder 
slitna och trasiga lyftredskap, felkopp
lade detaljer eller ej klassade schacklar 
och kopplingspunkter. Listan kan 
tyvärr göras lång på felaktigheter jag 
sett genom åren.

Vad är viktigt att tänka på vid val av 
lyftredskap?
– Man ska hänsyn till vad man ska 
lyfta, godsets vikt, vinkel och lyfthöjd. 
Vad passar bäst – kätting eller strop
par? Är det fråga om känsligt gods 
används ofta mjuka lyftredskap som 

rundsling, bandsling, bandstroppar eller 
beklädd kätting. Det är också viktigt att 
använda rätt kopplingslänkar mellan 
exempelvis stropp och topp ögla. Det 
ska i det fallet vara kopplingslänkar 
anpassade för stroppar och inte typen 
som är anpassade för kätting.  

Vad ska man göra innan lyftet?
– Man är skyldig att utföra daglig till
syn av lyftutrustningen och i det ingår 
att kontrollera lyftredskapet innan 
lyftet. Mjuklyftredskap tar ofta mycket 
stryk och bör därför kontrolleras extra 
noga och om de blivit slitna så byt ut 
dem mot nya. Var därför extra varsam 
när mjuklyftredskap används så att 
de håller längre. Mjuka lyftredskap 
är färgkodade utifrån den arbetslast 
de är dimensionerade för. Se till så att 
även de schacklar och kopplingspunk
ter som används är klassade för lyft, 
med väl synlig märkning av maxlast, 
tillverkarID och CEmärkning. 

Vilka risker finns om man inte följer 
dessa regler?
– Om man inte använder rätt lyftred
skap för det som ska lyftas finns risken 
för personskador samt skador på gods 
och även på själva lyftredskapet. 

Demateks servicetekniker och utbildare 
Kurt Oeltz.

Välj rätt 
lyftredskap 
för det lyft du 
ska utföra

Exempel på upptäckta felaktigheter på lyftredskap, fr.v: Felaktig skarvning, bristfällig märkning, skärskador, svetsloppar.

Specialkrokar anpassad till mjukt lyftredskap.
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Hej Oskar!

Vad innebär det att vara 
eftermarknadssäljare?
– Jag offererar och säljer framför allt 
konditionsanalyser, men även kran
banemätningar samt mindre ombygg
nationer. Efter att vår servicetekniker 
gjort en konditionsanalys går jag igen
om protokollet och resultatet med kun
den och tar sen fram ett åtgärdsförslag. 

Varför ska man göra 
kondi tionsanalys?
– Det är lagkrav på att man som an
svarig ska göra konditionsanalys på 
före tagets lyftutrustningar med jämna 
mellan rum, när kranen är 20 år och sen 
vart femte eller tionde år. Detta för att 
veta utrustningens teoretiska livslängd. 

Vilket geografiskt område  
ansvarar du för?
– Jag utgår från Örnsköldsvik men an
svarar för hela Sverige. Min prioritet nu 
i början är dock Norrland och sen kom
mer jag att jobba mig söderut. 

Är ni flera som arbetar med 
eftermarknad?
– Vi är en grupp inom Dematek som  
arbetar med området. Förutom jag själv 
är det Alf Johansson, som är chef för 
gruppen, serviceteknikerna Lars Janneby 
och Mikael Berg, bägge med lång er
farenhet inom lyft, samt administratören 
Susanne Salomonsson.
 
Berätta lite om din bakgrund.
– Jag har en lång och bred erfaren
het av Dematek. Jag jobbade här först 
som service tekniker mellan 2006 och 

2014, säljare 2014 till 2018 och nu 
senast som servicegruppchef fram till  
januari i år. Då slutade jag på före
taget och arbetade med annat fram till 
augusti då jag började på min nuvar
ande tjänst på Dematek. Jag har alltid 
trivts bra på Dematek och när jag fick 
det här erbjudandet så var det svårt att 
tacka nej.

PROFILEN

”Jag kan och  
känner mig trygg 
med produkterna 
samt att det finns en 
otroligt bred kunskap 

inom företaget”

Vilka är de främsta för-
delarna med att jobba på 
Dematek?
– Det är tryggheten med att det är ett 
stort företag, jag kan och känner mig 
trygg med produkterna samt att det 
finns en otroligt bred kunskap inom 
före taget. 
 
Hur är efterfrågan på 
marknaden?
– Intresset är mycket stort och även 
om vi ej varit igång så länge med 
efter marknadsförsäljning så är våra 

service tekniker redan uppbokade till 
och med i början av 2022. Det verkar 
finnas hur mycket som helst att göra 
och då har vi ännu inte riktigt mark
nadsfört oss. Det här är ett nytt område 
som vi nu satsar på och det är spän
nande att vara med och forma hur vi 
ska jobba. Jag kommer nu till att börja 
med kontakta alla våra befintliga kun
der och erbjuda tjänsterna. Behovet 
finns och sköter vi våra kort rätt kom
mer det här bli riktigt bra.

Oskar Hultman
Eftermarknadssäljare Dematek
 
Bor: Husum, norr om Örnsköldsvik

Familj: Fru och tre barn, vara två hemmaboende

Fritidsintressen: Kör lite trial (mc). Tycker också  
om att meka och skruva på bil och mc i vårt nya 
garage. För att få upp ”flåset” så håller jag igång 
med att cykla.



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

POSTTIDNING B

Prova-på-rabatt på
digitala utbildningar
Dematek har i pandemins tecken utvecklat nya digitala sätt att leverera våra 
utbildningar. Därmed blir det ännu enklare för våra kunder att upprätthålla
rätt kompetens bland både medarbetare och chefer. Just nu erbjuder vi
prova-på-rabatt till kunder som inte tidigare testat våra digitala utbildningar.

TRYGGA LYFT SEDAN 1919
Dematek är Sveriges ledande företag inom lyftanordningar
och lyftredskap för svensk industri. Vi har erbjudit lösningar för 
Trygga Lyft sedan 1919. 

Vi konstruerar, säljer, monterar och utför underhåll på traverser, 
svängkranar, telfrar, lyftbord och många andra produkter.

Vi är generalagenter för kvalitetsledande Demag Cranes & 
Components och är dessutom återförsäljare för �ertalet andra 
varumärken.Vi har Sveriges tyngsta serviceorganisation inom 
lyftteknik och servar alla fabrikat. Varje år utför vi löpande 
underhåll på �er än 30 000 objekt, hos mer än 1 000 kunder, 
fördelade på 350 orter över hela landet.

Läs mer på dematek.se

Dematek AB, Box 5560, 141 07 Huddinge 010-202 35 00 dematek@dematek.se. 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. Hagfors. Mockfjärd. Guldsmedshyttan. Storvik. Gävle. Hudiksvall. Sundsvall. Östersund. Örnsköldsvik. Umeå. Skellefteå. Piteå. Luleå.

Följ QR-länken och anmäl ditt 
intresse så tar vi kontakt med 
dig för att boka in en tid.

UTBILDNING

ANSVARSUTBILDNING - Lärarledd distansutbildning

TRAVERS GRUND - Webbutbidlning + Praktik (Stockholm, Göteborg och Västerås)

TRAVERS REPETITION - Webbutbildning

TRUCK REPETITION - Webbutbildning

RABATT

30 %

20 %

20 %

10 %


