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NYTÄNDNING 
FÖR MASKINEXPO

Förra årets Maskinexpo fick en hel del 
kritik, bland annat för att mässområdet 
var för stort och fribiljetterna var 
borttagna. Men med gemensamma 
krafter och med en ny vd vid rodret 
känns det som att Maskinexpo är på 
väg att lyfta igen. 

Å rets besökssiffror slog med sina 21 642 besökare förra 
årets bottennotering på drygt 19 000 besökare. Mäss-
ledningen visade tydligt att de tagit åt sig av kritiken 

och tajtade ihop området inför årets mässa. Så det blir intressant 
att se om 2015 års Maskinexpo fortsätter i samma positiva spår.

Maskinexpo är ju förstås främst till för entreprenadbran-
schen, men det finns ett antal guldkorn för dig som är hant-
verkare. Som vanligt på en mässa är maskinleverantörerna 

där med sina nyheter och experter som gladeligen svarar på 
dina frågor om sina prylar. 

Det gällde även på årets mässa. Bland elhandverktyg och 
ett finurligt dammutsug fanns det bland mycket annat lätta 
transportbilar och kompakta högtryckstvättar.       

Bland de många häftiga produkterna hittade vi ett antal 
som stack ut. Här är några av dem som du borde ta dig en 
närmare titt på.

Sverigepremiär för  
Bosch högtryckstvättar
BOSCH ÄR INTE mest kända för 
sina högtryckstvättar. Men på 
årets Maskinexpo visade Patrik 
Ölmeborg stolt upp en kompakt 
allroundtvätt som dagen till ära 
hade Sverigepremiär. 

Cirkelsåg i miniformat
MÅNS HERMELIN VISADE Hi-
tachis senaste cirkelsåg, som 
endast väger 2,5 kilo med bat-
teri. Sågen har imponerande 
prestanda med en sågklinga på 
125 millimeter som klarar ett 
sågdjup på 47 millimeter. En 
45-regel är alltså ingen match 
för denna smidiga såg.

Bättre än en pickis
KANSKE INTE ALLA hantverkares dröm, men håll med om att 
det skulle vara en fantastisk upplevelse att ratta en åttahju-
lig skördare från amerikanska John Deere. Janne Carlsson 
berättade att maskinen är särskilt utformad för arbeten i 
branta sluttningar och på mjuk mark.  

T E X T  O C H  F O T O :  A N D E R S  M Y R D A L
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Smidigt väggsystem
JOHAN RUTFJÄLL SLOG 

ett slag för väggsystemet 
Jackon Thermomur. 
Byggmaterialet har 
mycket låg vikt, är smi-
digt att jobba med och 
är både isolering och 
gjutform i en och samma 
produkt. Kan användas 
alla årstider och tål regn 
och snö.  

Rulla upp spännband 
snabbare 
SPÄNNBANDSUPPRULLARE. 

SUG PÅ det namnet! WIND-X 
spar tid när du ska rulla upp 
spännband. Enligt uppfin-
naren Tomas Lindberg spar 
hans produkt omkring 45 
sekunder i jämförelse med att 
rulla upp spännband på van-
ligt sätt. Används ihop med 
en skruvdragare. 

Stark mutterdragare 
MUTTERDRAGAREN FÖR 

HALVTUM heter M18 CHI-
WP12-402C och är en tuff 
liten rackare med en pre-
standa som inte går av för 
hackor. Eller vad sägs om 
detta: 4 amperetimmar, 18 
volt och 950 Newtonmeter 
kommer man ganska långt 
med, eller hur? 

Finurligt dammutsug  
från Festool
FESTOOL-FREAK ELLER INTE? Eber 
Åhsberg demonstrerade tyskarnas 
senaste innovation – ett dammsu-
garmunstycke som håller dammet 
borta från bygget och dina lungor 
och som även passar till andra 
fabrikat än Festool. Dammutsuget 
tar hand om dammet direkt vid 
borrning för borrar upp till tolv mil-
limeter.  

BESÖKARNA
HAR DU SETT NÅGOT INTRESSANT 
PÅ ÅRETS MASKINEXPO?

Lina Söderkvist  (t. hö) och  
Anna Bjarnegren, arbetsledare

– JA, MEN vi kom nyligen till Maskin-
expo och har inte hunnit se så mycket 
ännu. Men det vi hittills tittat på är lyft-
redskap och andra produkter som till 
exempel proppmaskiner.  

Roger Sjöblom, 
grävmaskinist

– JA, JAG ser nya 
prylar hela tiden. 
Det är därför jag 
är här. Jag har tit-
tat på produkter 
inom hydraulik 
och redskap som 
underlättar mitt 
jobb. 

Stein Lövstuen, 
grävmaskinist

– JA, DET finns 
många fina ma-
skiner här, till 
exempel Volvos 
EC700. Min dröm 
är att ha en sån 
maskin. 

Bertil Andersson, 
ägare av en gräv- 
och schaktfirma

– JA, ETT smidigt 
och flyttbart sorte-
ringsverk från Ma-
skin Mekano. Jag 
har också sett en 
grävmaskin från 
italienska Euro 
Comac. 

Lennart Tenman, 
truckförare

– JA, JAG har sett 
några komfort-
lösningar för min 
trucksits som pas-
sar mig och som 
jag gärna skulle 
vilja ha för att få en 
bättre arbetsmiljö. 

HALLÅ DÄR, 
GÖRAN CARLSSON, NYBLIVEN VD 
FÖR MASKINEXPO/STOXA

Hur är det att gå in som ny vd för 
ett så starkt familjeföretag som 
Maskinexpo?

– VÄLDIGT POSITIVT. Det viktiga för mig 
var att vi skulle ha en öppen dialog. 
Och det har vi verkligen lyckats skapa 
för att utveckla Maskinexpo och  
erbjuda en ännu bättre mässa för  
entreprenadbranschen.  

Vilken bakgrund har du?
– EN RAD chefsbefattningar inom till 
exempel Woody Bygghandel. Jag 
har även varit besökare och ställt ut 
på en rad mässor genom åren. Så jag 
vet hur jag vill ha en bra mässa. Den 
ska visa rätt produkter och det ska 

vara lätt att hitta dem, lätt att par-
kera och det ska gå snabbt att äta 
lunch utan tidskrävande köer. 

Hur kommer Maskinexpo se ut i 
framtiden? Kommer det vara en 
mässa som ligger runt samma 
besökssiffror som i år, det vill 
säga drygt 21 000?

– Det är svårt att säga, men för 
mig handlar det om att jobba hårt 
för att erbjuda en mässa som håller 
hög kvalitet, därför är kvantitet inte 
så viktigt. Det är viktigare att det 
kommer rätt kunder till rätt utställa-
re än att besökssiffrorna är skyhöga 
och det kommer fel typ av besökare.


