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- VINN EN TRISSLOTT!

● En ny gipskvarn fick 
stor uppmärksamhet 
på byggmaskinmässan i 
Göteborg 13–16 mars.

Cirka 190 utställare fanns re-
presenterade på mässan som ar-
rangeras vartannat år. 

Kvarnen, som kallas Chippen,  
används ute på byggplatsen och 
förvandlar rester av gipsplattor 
till decimeterstora bitar för vida-
retransport till återvinning. 

Gipskvarnen, som nu även säljs 
i Sverige, har utvecklats främst 
för den brittiska marknaden, 
där det är förbjudet att deponera 
rester av gips på soptippen. Alla 
rester måste återvinnas.

Kvarnen har utvecklats av fö-
retaget Starke Arvid i Ljungskile 
och fick ett hedersomnämnande 
av mässans jury. 

En ny lyft för tunga glaspartier 
fick också ett hedersomnäm-
nande. Lyften består av en vagn 
som rullas manuellt. Fyra mycket 
kraftiga sugkoppar håller lasten 
– ett arbete som annars måste gö-
ras manuellt vid fönsterbyten. 

Lyften har utvecklats i Dan-
mark och marknadsförs i Sve-
rige av företaget Kranpunkten i 
Båstad.

Mässans arbetsmiljöpris gick 
till företaget El-Björn för en 
luftrenare. Den renar luften från 

byggdamm, asbest, svetsrök och 
farliga ångor från lim och fär-
ger.

Byggmaskinmässan, där 
Byggnads deltog som utställare,  
i Göteborg är den största bygg-
maskinmässan i landet och besö-
karna är till stor del yrkesarbeta-
re.  Tonvikten ligger på maskiner, 
verktyg och utrustning för bygg-
nadsarbete. Utbudet av hand-
verktyg var kanske det största 
någonsin i byggmaskinmässans 
drygt 20-åriga historia. 

Yrkesfolk med intresse för 
handverktyg hade en hel hall att 
vandra runt i. Här fanns alla stora 
märken representerade, och även 

i Sverige mindre kända märken 
när det gäller proffsverktyg och 
maskiner. Skyddsutrustning och 
arbetskläder visades också, även 
om utbudet var blygsammare än 
uppladdningsbara handmaski-
ner, ställningar och annan hård 
utrustning. Även transportbilar 
ställdes  ut.

KENNETH PETTERSON

Brutal maskinprovning – här hos Bosch.

Halkskydd – säljer bra i 
Tyskland men inte här.

Luftrenare som fick pris.

Dansk lyft för glasarbetare hyl-
lades av mässjuryn.

Starke Arvids gipsklippare har en roterande kniv som påminner om en gräs-
klippare. Den förvandlar spillet till decimeterstora bitar. 
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