
Maskinfrossa i Göteborg
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Patrik Scott, snickare från Uddevalla, gillar Essves nya spikpistol som underlättar montering av socklar 
mot betongväggar. I bakgrunden Peter Lindh, Dan-Åke Johansson, Jonas Blomsterberg.

● Byggmaskinmässan 
i Göteborg är den största 
i sitt slag i landet. På årets 
mässa fanns det senaste 
av verktyg, byggmaskiner, 
skyddsutrustning, arbets-
kläder, bockar, stegar, 
ställningar – och servicebilar.

Byggmaskinmässan startades 
i mitten av 1980-talet och hålls 
vartannat år. I år fanns cirka 
170 företag och organisationer, 
däribland Byggnads, med bland 
utställarna. Det är något färre än 
vid senaste mässan 2007.

Årets mässa hade cirka 10 000 
besökare och många av dem är 
yrkesarbetare, främst från Väst-
sverige. Också det är något färre 
än förra gången. 

Byggkonjunkturens upp- 
och nedgång visar sig också på 
branschmässorna. Toppåret 
1989, till exempel, hade bygg-
maskinmässan drygt 20 000 
besökare. 

Bland nyheterna fanns en ny 
spikpistol som är speciellt utveck-
lad för spikning av socklar och 
lister. Pistolen används direkt 
mot betongväggen utan förbe-

redande borrning 
och spikplugg.

Spikpistolen, 
som kommer att 
säljas av Essve, 
laddas med 
dyckert som 
slås in cirka 
en centimeter 
direkt in i be-
tongen. Ma-
skinen drivs 

med tryckluft från 
en liten medföljande 

kompressor. 
Nästa byggmaskinmässa hålls 

8–11 mars 2011 i Göteborg. 

 KENNETH PETTERSON

TIPSA GREJER & GREPP!

Ring 08-728 49 70
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Gå in på vår hemsida 
www.byggnadsarbetaren.se

FAKTA MÄSSANS TRE STÖRSTA VINNARE

En jury bestående av branschfolk utsåg som brukligt de bästa maskinerna när det gäller arbetsmiljö:

1:A PRIS:  Fick en tystad sågklinga från Saint Gobain Abrasives, som 
levererar klingor för markarbetare och stensättare med fl era. Sågklingan 
låter inte mycket mer än en viskning. Klingan är tillverkad som en sandwich 
och består av två skivor med ett ljuddämpande material emellan. På så sätt 
sänks ljudnivån från 100 decibel till 85 decibel. I praktiken upplever man 

det som att bullret mer än halveras.

3:E PRIS:  Fick den här fönsterlyften från danska Smartlift. Fönsterlyften 
är eldriven och tar sig genom 70 cm dörröppningar. Den används vid mindre 
arbeten där man vanligen fi njusterar fönstren för hand. Här klarar lyften 
hela jobbet, även när fönstret ska fi njusteras. Lyften kan även användas för 
gipsskivor.

2:A PRIS:  Fick Dynapac som levererar vibratorplattor, ”paddor”, för 
markarbeten. Paddorna har handtag med gummilänkar som tar bort farliga 
vibrationer och gör att man kan arbeta med paddan en hel arbetsdag utan 
att riskera vibrationsskador. Gummilänkarna är ändå tillräckligt stabila för att 
paddan ska kunna styras. Handtaget kan även monteras på äldre ”paddor”.

Spika i betong.
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